
UCHWAŁA Nr  XXXIV/361/2018 

Rady Gminy Wielka Wieś 

z dnia 30 stycznia 2018 roku 

 
w sprawie: określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół 

podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, 

a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku 

szkolnego 2018/2019 w Gminie Wielka Wieś.  

 

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 z późn. zm.) oraz art. 154 ust 1 pkt.1 i ust. 3 w związku z art. 131 i art. 133 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), Rada 

Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych na dany rok szkolny, dla których Gmina 

Wielka Wieś jest organem prowadzącym: 
 

Lp.  
 

Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny. od dnia 1 marca do dnia 

7 marca danego roku 
nie dotyczy 

2. Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej lub do klasy I publicznej szkoły podstawowej 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od dnia 8 marca do dnia 

23 marca danego roku 

od dnia 4 maja  

do dnia 14 maja danego 

roku 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych 
wniosków i dołączonych do nich dokumentów. 

do 3 kwietnia  

danego roku 

do 20 maja  

danego roku 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych . 

dnia 4 kwietnia  

danego roku  

godz. 15⁰⁰ 

dnia 21 maja  

danego roku  

godz. 15⁰⁰ 

5. W przypadku rekrutacji do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, 
podpisywanie przez rodziców kandydata oświadczenia woli 
przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało 

zakwalifikowane. Niepodpisanie oświadczenia w tym 

terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym 

przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. 

od dnia 5 kwietnia do 

dnia 11 kwietnia  

danego roku 

od dnia 22 maja  

do dnia 25 maja  

danego roku 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą 

składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie 

odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji do dyrektora przedszkola/szkoły). 

dnia 12 kwietnia  

danego roku  

godz. 15⁰⁰ 

dnia 28 maja  

danego roku  

godz. 15⁰⁰ 

 

2. W przypadku kiedy dany termin upływa w dzień wolny od pracy (tj. sobotę, niedzielę, 

święto) zostaje on wydłużony do kolejnego dnia roboczego. 
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§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przedszkolu, szkole podstawowej - należy 

przez to rozumieć publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową, dla których Gmina Wielka 

Wieś jest organem prowadzącym. 
  

2. W Gminie Wielka Wieś w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej na dany rok szkolny brane są pod 

uwagę w pierwszym etapie rekrutacyjnym kryteria określone w art. 131 ust. 1-3 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.). 
 

3. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wielka Wieś na dzień 

składania wniosków. 
 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal dane publiczne przedszkole, oddział 

przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej dysponują wolnymi miejscami, przeprowadza 

się drugi etap postępowania rekrutacyjnego. 
 

5. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wielka Wieś określa się 

następujące kryteria wraz z liczbą punktów:  
 

Lp. Nazwa kryterium Dokument określający spełnienie kryterium Liczba punktów 

1. 

Zadeklarowany przez rodziców 

(opiekunów prawnych) kandydata 

czas korzystania z pełnej oferty 

przedszkola (powyżej podstawy 

programowej). 

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 

kandydata o korzystaniu z pełnej oferty 

przedszkola, według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 

1 punkt za każdą 
deklarowaną godzinę 

powyżej podstawy 

programowej - 
maksymalnie 5 punktów, 

2. 

Zatrudnienie obojga rodziców 
(opiekunów prawnych), 

prowadzenie przez nich 
działalności gospodarczej lub 

rolniczej albo pobieranie przez 

nich nauki w trybie dziennym. 

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 
kandydata o zatrudnieniu lub oświadczenie o: 
pobieraniu nauki w systemie dziennym lub 

oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego, według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały 

20 punktów, 

3. 

Rodzeństwo dziecka, które 

kontynuować będzie edukację 

przedszkolną w danym 

przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym w publicznej 
szkole podstawowej. 

oświadczenie o korzystaniu przez rodzeństwo 

kandydata z danego przedszkola, według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 
7 punktów, 

4. 

Rodzeństwo dziecka, które już 

uczęszcza do oddziału 

przedszkolnego lub szkoły na 

terenie Gminy Wielka Wieś. 

oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo 

kandydata do danej szkoły podstawowej, 

według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

10 punktów. 

 
 

6. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 

przedszkoli publicznych. 
 

7. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów. 
 

8. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez kandydatów w drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy dane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci są rekrutowani według starszeństwa 

wiekowego przy zastosowaniu następującej zasady: - maksymalna liczba punktów odpowiada liczbie 

wolnych miejsc i otrzymuje ją najstarszy kandydat, a każde kolejne dziecko otrzymuje o jeden punkt 

mniej. 
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§ 3. 1. W Gminie Wielka Wieś w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły 

podstawowej na dany rok szkolny brane jest pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacyjnym kryterium 

zamieszkania, o którym mowa w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz.59 z późn. zm.) . 
 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do 

klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo mają kandydaci zamieszkali w Gminie Wielka 

Wieś. 
 

3. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej  

w Gminie Wielka Wieś określa się brane pod uwagę kryteria wraz z liczbą punktów: 
 

Lp. Nazwa kryterium Dokument określający spełnienie kryterium Liczba punktów 

1. 

Miejsce pracy co najmniej 

jednego z rodziców (opiekunów 

prawnych) znajduje się w 

obwodzie danej szkoły 

podstawowej. 

Oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna 
prawnego/ opiekunów prawnych - wzór 

załącznik nr 5 do uchwały 5 punktów, 

2. 

W obwodzie szkoły zamieszkują 

dziadkowie dziecka, wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) 
w zapewnieniu mu należytej 

opieki. 

Oświadczenie rodzica/rodziców o miejscu 
zamieszkania babci/dziadka/dziadków dziecka 
- wzór załącznik nr 6 do uchwały 3 punkty, 

3. 

Rodzeństwo kandydata realizuje 

obowiązek szkolny w danej 

szkole. 

Oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna  

- wzór załącznik nr 7 do uchwały 2 punkty. 

 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, o pierwszeństwie przyjęcia kandydata decyduje termin złożenia wniosku wraz  

z kompletem dokumentów stanowiących załączniki. 
 

§ 4. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Wielka Wieś mogą być przyjęte do publicznego 

przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Wielka Wieś jest organem 

prowadzącym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych 

na terenie Gminy Wielka Wieś, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu i szkole 

podstawowej, wówczas kryteria rekrutacji określone w § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.  
 

§ 5. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXIII/245/2017 

Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 
  

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XII/140/2016 Rady 

Gminy Wielka Wieś z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka 

Wieś, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.  
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś. 
 

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

Województwa Małopolskiego.   
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          Załącznik Nr 1  
          do Uchwały Nr XXXIV/361/2018  
          Rady Gminy Wielka Wieś  
          z dnia 30 stycznia 2018 r.  

 

 

Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów o korzystaniu przez dziecko  

z pełnej oferty przedszkola  
 

 
 

 

……………………………………………………..  
      (imię i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów)  
 

.............................……………………………….....  
                     (adres zamieszkania)  

 

 

……………………………..., dnia ……………...……………  
 

 

 

 

Oświadczam
1
, że planowany pobyt mojego dziecka ……………………………………..............…… 

w Przedszkolu Samorządowym w ……………………………………………. będzie wynosił ……… 

godzin dziennie powyżej podstawy programowej.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

…………………………………………….  

(podpis rodziców / prawnych opiekunów)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) - 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     
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          Załącznik Nr 2  
          do Uchwały Nr XXXIV/361/2018  
          Rady Gminy Wielka Wieś  
          z dnia 30 stycznia 2018 r.  

 

 

 

Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu, o pobieraniu 

nauki, o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego  

 

 
 

……………………………………………………..  
       (imię i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów)  
 

.............................……………………………….....  
                     (adres zamieszkania)  

 

 

……………………………..., dnia ……………...……………  
 

 
 

Ja niżej podpisany/a rodzic dziecka, prawny opiekun oświadczam1 że: pracuję, studiuję w systemie 

stacjonarnym, prowadzę gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Lp. Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna Nazwa zakładu pracy, uczelni, działalność 

gospodarcza lub rolnicza 

1.   

2.   

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 

 

................................................................ 

                                                                                                                       (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 
 

 

_____________ 
¹zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) - 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     
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          Załącznik Nr 3  

          do Uchwały Nr XXXIV/361/2018  
          Rady Gminy Wielka Wieś  
          z dnia 30 stycznia 2018 r.  
 

 

Oświadczenie o korzystaniu przez rodzeństwo kandydata z Przedszkola Samorządowego 

w ……………………………………. 

 

 ………………………..., dnia ……… 

 

 

……………………………………………………..  
      (imię i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów)  
 

.............................……………………………….....  
                     (adres zamieszkania)  

 

 
 

 

Oświadczam1, że rodzeństwo dziecka kandydującego do Przedszkola Samorządowego 

w………………………………………………………………………………………………………  

 

..............................................……………............... 
(imię, nazwisko dziecka kandydującego, PESEL) 
 

korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. 

 

1. ..................................................................... 
              (imię i nazwisko rodzeństwa) 

 

2. ..................................................................... 
              (imię i nazwisko rodzeństwa) 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

...................................................................                                                    ................................................................… 
 

     (podpis matki/opiekuna prawnego)                                                                  (podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

 
 
_________________________ 

¹zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) - 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     
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          Załącznik Nr 4  
          do Uchwały Nr XXXIV/361/2018  
          Rady Gminy Wielka Wieś  
          z dnia 30 stycznia 2018 r.  

 
 

 

 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  

do wybranej szkoły  

 

 

 

Oświadczam1, że rodzeństwo mojego dziecka ...........................……….................................................. 
                                                                                                  (imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia) 
 

uczęszcza do wybranej szkoły na terenie Gminy Wielka Wieś: 

 

...................................................……………………………………………………………………......... 
                                                                        (adres, nazwa placówki) 

 

1. ..................................................................... 
                 (imię i nazwisko rodzeństwa) 

 

2. ..................................................................... 
              (imię i nazwisko rodzeństwa) 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

………………………..., dnia ............................. 

 

 

 

.............……..............................................… 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

¹zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) - 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     
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          Załącznik Nr 5  
          do Uchwały Nr XXXIV/361/2018  
          Rady Gminy Wielka Wieś  
          z dnia 30 stycznia 2018 r.  

 

 

 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zatrudnieniu na terenie  

Gminy Wielka Wieś lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie  

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego  
 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………......……….............................................................................................. 

zamieszkały/a ………….............………........................................................................................... ........ 

legitymujący/a się dowodem osobistym Nr .………….......... wydanym przez ........................................ 

oświadczam1, że:  

* jestem zatrudniony/a w ............................................................…………………………………...........  

lub  

* jestem osobą uczącą się w systemie dziennym ..................……………………………….................... 

lub  

* prowadzę działalność gospodarczą...................................………………………………...................... 

lub  

* prowadzę gospodarstwo rolne..............................................…………………………….................. . 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

…………………………….., dnia ................................................  
 

 

 

 

..........….....................................................  

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)  
 

 

*Zaznacz właściwą odpowiedź  

 

 

_________________________  
1zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) - 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     
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          Załącznik Nr 6 
          do Uchwały Nr XXXIV/361/2018  
          Rady Gminy Wielka Wieś  
          z dnia 30 stycznia 2018 r.  

 

 

 

 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu w obwodzie wybranej 

szkoły krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu uczniowi należnej opieki  
 

 

Oświadczam1, że krewni, którzy wspomagają nas w zapewnieniu opieki nad dzieckiem   

...........................................................................…………………………………………………………. 
                                                   (imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia)  

 

zamieszkują w obwodzie szkoły ………………………………………………………………………  
                                                                                       (adres, nazwa placówki) 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

…………………………………., dnia .............................  

 

 

................................................................  
                                                                                                             (podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

_________________________  
1zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) - 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     
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          Załącznik Nr 7 
          do Uchwały Nr XXXIV/361/2018  
          Rady Gminy Wielka Wieś  
          z dnia 30 stycznia 2018 r.  

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  

do szkoły na terenie Gminy Wielka Wieś  
 

 

 

Oświadczam1, że rodzeństwo mojego dziecka .........………....................................................................  
                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia)  

 

uczęszcza do funkcjonującej na terenie Gminy Wielka Wieś szkoły:   

.........................................………………………………………………………………………............  
                                                                        (adres, nazwa placówki) 
 

1. ..................................................................... 
              (imię i nazwisko rodzeństwa) 

 

2. ..................................................................... 
              (imię i nazwisko rodzeństwa) 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 
……………………………….,dnia .............................  

 

 

 

..............................................…..................  

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 
 

 

 

 

 

_________________________  
1zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) - 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     
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UZASADNIENIE 

 

 

 Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe nakładają na organ 

prowadzący obowiązek ustalenia terminów i dodatkowych kryteriów na drugi etap rekrutacji dzieci do 

publicznych przedszkoli, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacyjnym wtedy, gdy 

pozostaną w placówkach wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie Prawo 

Oświatowe oraz dodatkowych kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, 

w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodów tych szkół.  

 Zmiana podstawy prawnej powoduje konieczność podjęcia nowych przepisów 

w przedmiotowym zakresie, które obowiązywać będą przy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 

i kolejnych latach.  

 Projekt uchwały reguluje powyższe kryteria.  

 Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  


