
 

 

UCHWAŁA NR XXII/176/2017 

RADY GMINY SUCHOŻEBRY 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 61) 

Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

prowadzonego w związku z przyjęciem dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Suchożebry oraz liczbę punktów za każde kryterium: 

1) kandydat zamieszkały w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się publiczne 

przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej oraz publiczna inna forma 

wychowania przedszkolnego – 30 pkt; 

2) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie dziennym lub prowadzą 

działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie 

wychowującego kandydata – 20 pkt; 

3) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub pomocą socjalną – 

15 pkt; 

4) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, oddziału  przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego lub do szkoły podstawowej w tej samej 

lokalizacji – 10 pkt. 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w ust. 1 są: 

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 

uchwały; 

2) zaświadczenia o zatrudnieniu lub odbywaniu studiów w trybie dziennym albo oświadczenie rodzica 

(opiekuna prawnego) kandydata o prowadzeniu działalności gospodarczej w przypadku określonym w ust.1 

pkt 2 uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry. 

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

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 roku. 

  

 Przewodnicząca Rady: 

Małgorzata Osińska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r.

Poz. 2511
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