
 

 

UCHWAŁA NR XLII/282/2018 

RADY GMINY W ŁĘCZYCY 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  

Gmina Łęczyca 

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 2017 poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) Rada Gminy w Łęczycy uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest  Gmina Łęczyca określa się następując kryteria: 

Lp. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

1. Dziecko obojga rodziców 

pracujących, uczących się w 

systemie dziennym, prowadzących 

działalność gospodarczą, 

pracujących w gospodarstwie 

rolnym, którego są właścicielami 

5 Odpowiednio: 

Zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zaświadczenie z uczelni o systemie studiów i planowanym 

terminie ich ukończenia, pisemne oświadczenie rodzica o 

pracy w gospodarstwie rolnym. 

2. Dziecko którego jeden z rodziców 

pracuje, uczy się w systemie 

dziennym, prowadzi działalność 

gospodarczą, pracuje w 

gospodarstwie rolnym, którego jest 

właścicielem 

4 

3. Dziecko, którego 

rodzeństwo w nowym roku 

szkolnym kontynuować 

będzie edukację w tej 

placówce oświatowej 

2 Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu szkoły 

4. Dziecko, którego jeden z rodziców 

jest pracownikiem placówki 

oświatowej na ternie gminy 

Łęczyca   

1 Pisemne oświadczenie rodzica 

Łączna maksymalna ilość punktów wynosi: 12 
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§ 2. W celu potwierdzenia spełniania a kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie 

składają  dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały jako załączniki  do wniosku o 

przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyca. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/206/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i tablicy 

ogłoszeń  Gminy Łęczyca. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Włodzimierz Starzyński 
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