
Uchwała Nr XXXV/390/2021 
Rady Gminy ��chał�w�c� 

z dnia 14 września 2021 r. 

������a��ca  �chwał�  nr   XX/239/2017   Rady  Gminy  ��chał�w�c�  z  dnia  9  lutego   2017  r.   
w sprawie ��r������a kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do �����ał�w 
przedszkolnych w ����łach podstawowych dla których Gmina ��chał�w�c� jest organem 
�r�wa���c��� 

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 w zwi�z�� z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
�świa��we   (Dz.   U.   z 2021 r.   poz.   1082)   oraz   art.   18 ust.   2 pkt   15 ustawy   z dnia    8 marca 
1990 r. o �a��rz�dzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy �i��a��wi�e uchwala, co 
na������e� 

§ 1.  

W uchwale nr XX/239/2017 Rady Gminy �i��a��wi�e z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ��reś�enia 
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do �ddzia��w przedszkolnych w �z���a�� 
podstawowych dla których Gmina �i��a��wi�e jest organem �r�wadz����� § 3 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 3. 1. ��reś�a �i� na��������e kryteria wraz z �rz�znan� �i�z�� punktów dla potrzeb drugiego 
etapu �������wania rekrutacyjnego do przedszkoli: 

Lp. Nazwa kryterium Sposób dokumentowania Liczba 
punktów 

 
 
1) 

obydwoje rodzice kandydata �ra����� 
�r�wadz� dzia�a�n�ś� �����dar�z� lub ��z� 
�i� w trybie dziennym. Kryterium stosuje 

�i� r�wnie� do rodzica 
�ra�����e������di����e��� rodzica 

samotnie w����w����e�� kandydata. 

zaświad�zenie wydane przez 
�ra��daw��� zaświad�zenie z uczelni 
��z����� albo zaświad�zenie o wpisie 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
�zia�a�n�ś�i Gospodarczej. 

 
 

100 pkt 

 
 
 
2) 

kandydat poddany ���wi�z��w�� 
szczepieniom ochronnym ��reś��n�� w 
��z��rz�dzeni� Ministra w sprawie 

���wi�z��w��� �z�ze�ie� ochronnych 
lub dziecko, które ze wz���d�w 

zdrowotnych ma odroczone ���wi�z��we 
szczepienie. 

�świad�zenie rodziców lub 
opiekunów prawnych o odbyciu 
wszystkich ���wi�z��w��� �z�ze�ie� 

ochronnych lub o ��nie�zn�ś�i 
odroczenia ���wi�z��w��� �z�ze�ie� 

ochronnych ze wz���d� na stan 
zdrowia. 

 
 
 

80 pkt 

 
3) 

r�dze���w� kandydata ��z��z�za do tego 
samego przedszkola lub do klas I-III �z���� 

podstawowej, w obwodzie której 
ma �iedzi�� przedszkole. 

�świad�zenie rodzica kandydata o 
��z��z�zani� r�dze���wa kandydata 

do przedszkola lub �z����. 

 
60 pkt 

 

�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ��������



 

 
4) 

r�dze���w� kandydata ��z��z�za do klas 
IV-VIII �z���� podstawowej, w obwodzie 
której ma �iedzi�� przedszkole. 

�świad�zenie rodzica kandydata o 
��z��z�zani� r�dze���wa kandydata 
do �z����. 

 
40 pkt 

 
 

5) 

dochód na ����� w rodzinie kandydata 
wynosi nie wi��e� ni� 80 % kwoty, o której 

mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świad�zenia�� 

rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze 
zm.). 

 
 
�świad�zenie rodzica o dochodzie na 
����� w rodzinie kandydata. 

 
 

20 pkt 

2. O �rz����i� do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.”. 

§ 2.  

Wykonanie ���wa�� powierza �i� Wójtowi Gminy �i��a��wi�e. 

§ 3.  

���wa�a wchodzi w ���ie po ����wie 14 dni od dnia �����zenia w Dzienniku �rz�d�w�� 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

�rzew�dni�z��a Rady 
Gminy �i��a��wi�e 

 
 

Beata Rycerska 
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