
 

                                                                                                                           

UCHWAŁA NR XXI/176/2017 

 RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 lutego 2017r. 

 
 

w sprawie  określenia  kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych 

kryteriów  oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

 
 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 ze zm. ) oraz  art. 131 ust.4 - 6 w związku z art.29 ust.2 

pkt1 – ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 r., poz. 59)  Rada 

Gminy uchwala, co następuje:  

  

 § 1. Ustala się kryteria rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie 

 z załącznikiem do uchwały. 

 

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 § 3.  Traci moc uchwała Nr V /25/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia  31 marca 2015 r. 

 w sprawie  określenia  kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

                                                                
 

 



                                                 Uzasadnienie  

                                do UCHWAŁY NR XXI/176/2017 

                               RADY GMINY SOCHOCIN 

                                          z dnia 20 lutego 2017r. 

 
w sprawie  określenia  kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola 

 i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Sochocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za 

każde z tych kryteriów  oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 

poz.60) w art. 15 pkt 26  uchyliła w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

( Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.) rozdział 2a pn. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych 

placówek.  Tym samym wygasł akt będący podstawą do uchwalonej w 2015 r. uchwały   

w sprawie określenia  kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

W związku z powyższym uznaje się za zasadne podęcie uchwały w sprawie  określenia  

kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

  

                                                       
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXI/176/2017 

                                                                                      Rady Gminy Sochocin 

                                                                                    z dnia 20.02. 2017 r. 

 

Kryteria rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego 

 Kryterium Liczba 

punktów  

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

Pozostawanie rodziców kandydata / rodzica 

samotnie wychowującego w zatrudnieniu 

lub prowadzenie przez nich rolniczej lub 

pozarolniczej działalności 

10 Zaświadczenie o zatrudnieniu lub 

dokument potwierdzający 

opłacanie składek KRUS lub 

aktualny wypis  

z CEIDG 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do 

tego przedszkola/oddziału przedszkolnego 

6 Oświadczenie rodzica/ców  

o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do tego 

przedszkola/oddziału 

przedszkolnego 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do 

funkcjonującej w pobliżu szkoły 

2 Oświadczenie rodzica/ ców  

o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do szkoły 

 


