
UCHWAŁA Nr 10/VI/2019 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

 

o zmianie Uchwały Nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 stycznia 2017 r.  

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,  

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Żabia Wola 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 250) oraz art. 131 ust.4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Żabia Wola uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Kryterium Lp. 1 tabeli stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 3/V/2019 Rady Gminy Żabia 

Wola z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/XXIV/2017 Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  

Żabia Wola otrzymuje brzmienie: „Dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola,  

oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w Gminie Żabia Wola zamieszkałe na terenie gminy.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

Rada Gminy Żabia Wola zgodnie z 131 ust.4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) ustala kryteria lokalne w postępowaniu rekrutacyjnym  

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Żabia Wola. W związku z koniecznością zastosowania kryterium 

dotyczącego niedyskryminacji dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, oddziału 

przedszkolnego szkoły podstawowej w Gminie Żabia Wola, które zamieszkują, nie będąc 

zameldowanymi na terenie Gminy Żabia Wola. 

 

  
 


