
                       

UCHWAŁA Nr XXVII.282.2017 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów   

    

 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
1
) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 i art. 133 ust. 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku             

z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

         § 1. W uchwale Nr XXVI.267.2017 r. Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r.  

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do 

pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Złotów 

wprowadza się następującą zmianę:    

 

       1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

      „§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do uchwały.” 

 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

          § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

1)  zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVII.282.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia zmiany do Uchwały w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Złotów 

 

 

         W uchwale Nr XXVI.267.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2017 r.                             

w § 1 brakuje zapisu dotyczącego ustalenia kryteriów rekrutacji także do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na terenie Gminy Złotów funkcjonują oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych. 

         Wobec powyższego wprowadzenie tej zmiany jest niezbędne do przeprowadzenia  

postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

          

 

 


