
UCHWAŁA NR XXIV/142/2017
RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla 
których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579 i poz.1948) oraz art. 131 ust. 4 i art.133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Sokolniki.

§ 2. 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb 
drugiego etapu rekrutacji dzieci do przedszkoli:

1) rodzeństwo dziecka przyjętego do przedszkola lub kontynuującego edukację przedszkolną – 5 pkt.;

2) dziecko obojga rodziców pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą - 10 pkt.;

3) dziecko rodziców, z których jedno pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą– 5 pkt.;

4) planowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin – 8 pkt.

2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje suma uzyskanych przez dziecko punktów według 
kryteriów określonych w ust. 1.

3.   W celu wykazania spełnienia kryteriów określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 rodzice dziecka (opiekunowie 
prawni) zobowiązani są dostarczyć do wglądu dyrektorowi placówki oświatowej przeprowadzającej rekrutację, 
dokument potwierdzający zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zamieszkałych 
poza obwodami tych szkół, odbywa się według następujących kryteriów:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka -10 pkt.;

2) miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie gminy Sokolniki– 7 pkt.;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) 
w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;

4) dziecko uczęszczało do przedszkola w danym zespole szkół – 5 pkt.

2. W celu wykazania spełnienia kryteriów w ust. 1  pkt. 2 i 3 rodzice dziecka (opiekunowie prawni) 
zobowiązani są dostarczyć do wglądu dyrektorowi odpowiednio dokument potwierdzający zatrudnienie lub 
prowadzenie działalności gospodarczej lub oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sokolniki

Rafał Prukop
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