
          PROJEKT 

UCHWAŁA NR……../2019 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z 25 stycznia 2019 r.  

 

w sprawie określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

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

z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Rada Gminy Przemęt 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1.  Określa się następujące kryteria przyjmowania kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

oraz liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów:  

 
Lp.  Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryterium 

1.  Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów 

prawnych pracują, wykonują pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą oraz rodzic samotnie 

wychowujący dziecko. 

 

10 pkt  

 

Zaświadczenie lub oświadczenie  

o zatrudnieniu, pobieraniu nauki, 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

lub pozarolniczej działalności 

gospodarczej. 

2. Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów 

prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, 

prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą.  

7 pkt Zaświadczenie lub oświadczenie  

o zatrudnieniu, pobieraniu nauki, 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

lub pozarolniczej działalności 

gospodarczej. 

3. Kandydat uczestniczył w ubiegłorocznym 

postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola 

wskazanego we wniosku jako pierwsze na liście 

wybranych przedszkoli i nie został przyjęty do tego 

przedszkola.  

5 pkt Oświadczenie złożone  

we wniosku o przyjęcie do 

przedszkola. 

4. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny. 

4 pkt  Oświadczenie o objęciu rodziny 

nadzorem kuratorskim  

lub wsparciem asystenta rodziny. 

5.  Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego 

przedszkola w roku szkolnym, na który jest 

prowadzona rekrutacja. 

3 pkt Oświadczenie o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata do tego 

samego przedszkola w roku 

szkolnym, na który jest prowadzona 

rekrutacja. 

 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXXV/229/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 15 lutego 2017 r.  w sprawie określenia 

kryteriów przyjmowania kandydatów do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za 

poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.  

 

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

       Przewodniczący Rady Gminy  

        Elżbieta Wita   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

 

do Uchwały Nr ......../2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów 

przyjmowania kandydatów do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Przemęt na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za 

poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w rozdziale 6 art. 130 określa zasady przyjmowania 

dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do publicznego 

przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na 

obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym 

przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria 

ustawowe:  

1) wielodzietność rodziny kandydata,  

2) niepełnosprawność kandydata,  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub po jego zakończeniu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny 

w szkole podstawowej nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 
Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów i przyznaje każdemu kryterium określoną wartość 

punktową, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. 

W obecnej uchwale wprowadzono nowe kryteria, które zostały zgłoszone przez dyrektorów przedszkoli po 

zakończeniu ubiegłorocznej rekrutacji.  
 Proponowane powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku 

przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb w zakresie zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, 

wychowania i opieki, dlatego podjęcie uchwały jest zasadne.  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


