
 

 

UCHWAŁA NR 19/IV/15 

RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pajęczno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 20c ust. 4 i 6 w związku 

z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 

poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 

1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 

181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 

6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, 

Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 

814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, 

poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Miej-

ska w Pajęcznie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie po-

stępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Pajęczno: 

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypad-

ku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt; 

2) kandydaci, których oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub 

działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS – 9 pkt, w przypadku jednego rodzica (prawnego 

opiekuna) spełniającego to kryterium - 3 pkt; 

3) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane 

przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice (prawni opieku-

nowie) złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt; 

4) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin – 4 pkt; 

5) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do 

przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania – 2 pkt. 
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§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice (prawni opiekunowie) 

składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać weryfi-

kacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu, zgodnie z zasadami określonymi w odręb-

nych przepisach. 

§ 3. Na mocy odrębnych przepisów kryteria, o których mowa w § 1, mają również zastosowanie do postę-

powania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę 

Pajęczno. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno. 

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

twa Łódzkiego.   

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Wojciech Marchewka 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 1006


		2015-03-16T15:05:30+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




