
UCHWAŁA Nr LV/367/18
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE

z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i drugiego 
etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasta Głowno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) Rada 
Miejska w Głownie uchwala, co następuje:

§ 1.  Określa się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
danej szkoły, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Określa się kryteria rekrutacji drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno, stanowiące załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/272/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 marca 2017 roku 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta 
Głowno.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Głownie

Magdalena Szajder
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/367/18

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

L. p. Kryteria Punktacja Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryterium

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza
lub uczęszczało do tej samej szkoły.

4 Informacje potwierdza dyrektor 
szkoły  na podstawie 
dokumentacji będącej
w posiadaniu szkoły.

2.
Kandydat jest absolwentem przedszkola 
w obwodzie tej szkoły. 3

Informacje potwierdza dyrektor 
przedszkola na podstawie 
dokumentacji będącej 
w posiadaniu przedszkola.

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
przedszkola w obwodzie tej szkoły.

2 Pisemne oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna.

4. Droga kandydata do danej szkoły jest 
krótsza niż do szkoły obwodowej.

1 Pisemne oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna.

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi – 10.

Id: B9DA5B19-CE1B-455B-A4C2-2D43865B04EB. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/367/18

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Kryteria rekrutacji drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno

L. p. Kryteria Punktacja Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryterium

1.
Pobyt kandydata w przedszkolu minimum 
7 godzin dziennie.

8 Pisemne oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna 
kandydata.

2.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza
lub uczęszczało do tego samego przedszkola. 4

Informacje potwierdza dyrektor 
przedszkola na podstawie 
dokumentacji będącej 
w posiadaniu placówki.

3. Aktywność zawodowa obojga rodziców/ 
opiekunów prawnych kandydata.

2 Zaświadczenie o zatrudnieniu 
rodzica/prawnego opiekuna 
kandydata.

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi – 14
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