
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/203/17 

RADY GMINY RAJCZA 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych 

przez Gminę Rajcza 

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

poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów dla drugiego etapu postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rajcza: 

 Lp.  Kryterium  Wartość kryterium 

w punktach 

1 Dziecko którego oboje rodzice lub opiekunowie prawni pracują (dotyczy 

również rodzica i opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) 

 

30 

2 Dziecko z rodziny objętej opieką asystenta rodziny 10 

3 Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim 10 

4 Dziecko kandyduje do przedszkola, do którego uczęszcza już rodzeństwo 

kandydata 

5 

5 Dziecko, którego jedno z rodziców lub opiekunów prawnych pracuje 3 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 są oświadczenia 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata. 

§ 3. Kryteria określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym począwszy 

od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/196/17 Rady Gminy Rajcza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 

Rajcza. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2111



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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Dariusz Płoskonka 
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