Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Józef Ludwiczak
dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/298/2017
RADY GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Bełchatów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r.
poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 1 pkt 1
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Bełchatów:
1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni), a w przypadku samotnego wychowywania dziecka rodzic (opiekun prawny), są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 pkt.;
2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego składany jest
wniosek - 5 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę
przedszkole/oddział przedszkolny - 2 pkt.;
4) dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, w którym siedzibę ma przedszkole/oddział
przedszkolny - 2 pkt.
2. Spełnienie kryteriów wskazanych w ust. 1 rodzice (opiekunowie prawni) dzieci potwierdzają poprzez
złożenie stosownych oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/166/2016 Rady Gminy Bełchatów z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bełchatów
Jacek Ludwiczak
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/298/2017
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 23 lutego 2017 r.
/nazwa placówki/
………………………………………………………………………...
/ imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych /
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
/ adres zamieszkania /
Oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacyjnego do przedszkola/oddziału
przedszkolnego*w SzkolePodstawowej ................……….......….............................…….............…
/nazwa placówki/
W związku z ubieganiem się o przyjęcie w roku szkolnym ..............................
dziecka……………………………………………………………………………………………..................
(imię i nazwisko dziecka)

(Data i miejsce urodzenia)

do przedszkola /oddziału przedszkolnego* w Szkole Podstawowej ……………...........………………..,
/nazwa placówki/
oświadczam że:
1. Matka /opiekun prawny:
Jestem zatrudniony na podstawie: umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej / pobieram naukę w trybie
stacjonarnym / prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą*
Ojciec /opiekun prawny:
Jestem zatrudniony na podstawie: umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej / pobieram naukę w trybie
stacjonarnym / prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą*
2. Rodzeństwo dziecka ......................................................................... kontynuuje edukację
(imię i nazwisko dziecka)
przedszkolną w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego składany jest wniosek. TAK/NIE*
3. Rodzeństwo dziecka …………………………………………………………… kształci się
(imię i nazwisko dziecka)
w Szkole Podstawowej ...............................………………… w obwodzie której ma siedzibę
/nazwa placówki/
przedszkole/oddział przedszkolny. TAK/NIE*
4.Miejsce zamieszkania dziecka ............................................................. znajduje się w obwodzie
(imię i nazwisko dziecka)
Szkoły Podstawowej .......................................................................

TAK/NIE*

/nazwa placówki/
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych; moich i w/w dziecka dla potrzeb rekrutacji
dziecka do przedszkola * / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej *, zgodnie z Ustawą z dnia
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29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r, poz. 922). *
Bełchatów, dnia .........................................
......................................................

.....................................................

(podpis matki /opiekuna prawnego)

(podpis ojca /opiekuna prawnego)

* właściwe podkreślić
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