
  

UCHWAŁA NR XLIV/277/2018 

RADY GMINY MICHAŁÓW 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 131 ust. 4 i 6; art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2. pkt 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Michałów uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria naboru wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi 

do ich potwierdzenia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Michałów: 
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§ 2. Ustala się kryteria naboru wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do 

ich potwierdzenia do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Michałów: 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Michałów z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

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

Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Mika 
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