Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Kryterium
Dziecko ubiegające się o przyjęcie
do przedszkola, oddziału przedszkolnego
szkoły podstawowej w Gminie Żabia Wola
zamieszkałe na terenie gminy.
Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej
szkoły podstawowej ubiegające się o przyjęcie
do oddziału przedszkolnego.
Dziecko, którego rodzic/rodzice, opiekun
prawny/opiekunowie prawni
mieszka/mieszkają
na terenie Gminy Żabia Wola
i rozlicza/rozliczają podatek dochodowy
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Grodzisku Mazowieckim na rzecz Gminy
Żabia Wola (jeden rodzic/ opiekun prawny
-20 pkt, obydwoje rodzice/opiekunowie prawni
– 40 pkt).
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza
i będzie kontynuowało edukację w danej
placówce.
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. Kryterium stosuje się
również do pracującego lub studiującego
rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Wartość
kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu
potwierdzającego spełnianie
kryterium

20

Wniosek o przyjęcie dziecka
do oddziału przedszkolnego.

15

Wniosek o przyjęcie dziecka
do oddziału przedszkolnego.

20 lub 40

Oświadczenie o zamieszkiwaniu
na terenie Gminy Żabia Wola
i rozliczaniu podatku
w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku
Mazowieckim.

20

Oświadczenie o kontynuowaniu
edukacji.

10

Oświadczenie o zatrudnieniu/ nauce
w trybie dziennym lub prowadzeniu
gospodarstwa rolnego albo
pozarolniczej działalności
gospodarczej obojga
rodziców/prawnych opiekunów
(lub samotnego rodzica)
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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 problemami występującymi podczas rekrutacji do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych istnieje potrzeba wprowadzenia nowych i doprecyzowania już
istniejących kryteriów wraz ze zmianą punktacji.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

