
 

 

UCHWAŁA NR 218/XXXI/2017 

RADY GMINY W MOCHOWIE 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 131 ust. 4, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo, a także dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo, bierze się pod uwagę kryteria 

wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do innych form wychowania przedszkolnego, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo, bierze się pod uwagę kryteria, wymienione w załączniku 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Liczby punktów uzyskanych przez kandydata na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego za 

poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr 146/XVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Mochowo jest organem 

prowadzącym. 

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

Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Jerzy Głodkowski 
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