
UCHWALA NR XVIII/112/16 

RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie okreslenia kryteriow naboru do publicznych przedszkoli, oddzialow 

przedszkolnych w szkolach podstawowych i punktow przedszkolnych prowadzonych 

przez Gmin^ Zapolice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 

(t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w zwi^zku z art. 

20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; 

z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1. 1. Okresla si? kryteria brane pod uwag? w drugim etapie post^powania 

rekrutacyjnego prowadzonego w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach 

podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gmin? Zapolice. 

2. Wykaz kryteriow wraz z okreslon^ liczb^ punktow przypisan^ kazdemu z nich oraz 

dokumentow niezb^dnych do potwierdzenia tych kryteriow stanowi zal^cznik do niniejszej 

uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 3. Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego, 

na tablicy ogloszeh w Urz^dzie Gminy Zapolice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Zapolice. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 

Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego. 



Zal^cznik 

do uchwaly nr XVI11/112/16 

Rady Gminy Zapolice 

z dnia 31 marca 2016 r. 

Wykaz kryteriow stosowanych w drugim etapie post?powania rekrutacyjnego w przed

szkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz punktach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gmin? Zapolice: 

L.p. Kryterium Liczba 
punktow 

Dokumenty niezb?dne do 
potwierdzenia kryterium 

1. 

Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) 
pracuJ4, wykonuJ4 prac? na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, ucz^ si? 
w trybie dziennym, prowadz^ 

gospodarstwo rolne lub pozarolnicz^ 
dzialalnosc gospodarcz^. 

Kryterium stosuje si? rowniez do 
pracuj^cego/ucz^cego si? rodzica 
samotnie wychowuj^cego dziecko 

20 

Oswiadczenie o wykonywaniu 
pracy w oparciu o stosunek 

pracy lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczeniu si? 

w trybie dziennym, prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub 
pozarolniczej dzialalnosci 

gospodarczej 

2. 
Rodzenstwo dziecka ucz?szcza do 

placowki oswiatowej, do ktorej skiadany 
jestwniosek 

10 

Oswiadczenie o ucz?szczaniu 
rodzehstwa dziecka do placowki 
oswiatowej, do ktorej skiadany 

jest wniosek 

3. 

Dziecko mieszka w obwodzie Szkoly 
Podstawowej w Zapolicach 

(obwod w rozumieniu art. 17 ust. 4 
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 

0 systemic oswiaty) 

5 Dokument potwierdzaj^cy 
miejsce zamieszkania dziecka 
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