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Uchwała Nr …....../2019                                                                                                                            

Rady Gminy Nadarzyn                                                                                                                               

z dnia …............ 2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r.,  

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. poz. 1309, 1696, 1815) oraz art. 131 ust. 4-6 i 8  

w związku z art. 29 ust. 2 pkt , art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. poz. 1078, 1680, 2245),                          

Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn, § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym bierze się pod 

uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów: 

1) kolejność wyboru przedszkola/oddziału: I wybór – 21 punktów, II wybór – 5 punktów, 

III wybór – 3 punkty; 

2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie pracują – kryterium stosuje się również 

do rodzica /opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 10 punktów; 

3) istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin 

dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie – 5 punktów; 

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola/szkoły – 7 punktów; 

5) w rekrutacji bierze udział rodzeństwo – 7 punktów; 

6) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem 

asystenta lub jest pod opieką GOPS – 7 punktów”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały oraz załącznika pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 


