
U C H W A Ł A Nr 133/XV/2015

RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Żabia Wola. 

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r.  o  samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  1515)  Rada  Gminy Żabia  Wola

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego  lub  jeżeli  po  zakończeniu  tego  etapu  oddział  przedszkolny  nadal

dysponuje  wolnymi  miejscami,  to  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  są

brane  pod  uwagę  następujące  kryteria  wraz  z  wartością  punktową  poszczególnych

kryteriów oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryterium:

L.p. Kryterium
Wartość

kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu
potwierdzający

spełnianie
kryterium

1

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym lub dziecko z 
odroczonym obowiązkiem szkolnym, dla 
którego dane przedszkole znajduje się w 
najbliższej odległości od miejsca zamieszkania 
lub dziecko zamieszkałe w obwodzie danej 
szkoły (kryterium dotyczy dzieci ubiegających 
się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej).

50 pkt.
Wniosek o przyjęcie
dziecka do oddziału

przedszkolnego

2

Dziecko, uprawnione do korzystania z 
wychowania przedszkolnego, z wyłączeniem 
dziecka wymienionego w 1 kryterium, dla 
którego dane przedszkole znajduje się w 
najbliższej odległości od miejsca zamieszkania 
lub dziecko zamieszkałe w obwodzie danej 
szkoły (kryterium dotyczy dzieci ubiegających 
się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej).

50 pkt.
Wniosek o przyjęcie
dziecka do oddziału

przedszkolnego

3
Dziecko, którego rodzeństwo będzie 
kontynuowało  edukację w danej placówce.

10 pkt. Oświadczenie



4

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie 
mieszkają na terenie Gminy Żabia Wola i oboje 
rozliczają podatek dochodowy od osób 
fizycznych  zgodnie z miejscem zamieszkania. 

20 pkt. Oświadczenie 

5

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie 
mieszkają na terenie Gminy Żabia Wola i tylko 
jeden z nich rozlicza podatek dochodowy od 
osób fizycznych  zgodnie z miejscem 
zamieszkania.

10 pkt. Oświadczenie

6

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni 
opiekunowie pracują, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w 
trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne 
lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 

20 pkt. Oświadczenie 

2.  W  przypadku  nieprzedłożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  kryteriów,

komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 2

Traci  moc  uchwała  Nr  15/V/2015  Rady  Gminy  Żabia  Wola  z  dnia  24  lutego  2015  r.

w sprawie  określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów

przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Żabia  Wola  oraz

określenia  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia  tych  kryteriów  oraz  uchwała  

Nr  22/VI/2015  Rady  Gminy  Żabia  Wola  z  dnia  31  marca  2015  r.  o  zmianie  uchwały  

Nr  15/V/2015  Rady  Gminy  Żabia  Wola  z  dnia  24  lutego  2015  r.  w  sprawie  określenia

kryteriów  drugiego  etapu  postępowania  rekrutacyjnego  do  oddziałów  przedszkolnych  w

szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Żabia  Wola  oraz  określenia

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak


