
                       

UCHWAŁA Nr V.32.2015 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów                

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1
) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf  

pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.
2
)  

        Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

         § 1. Ustala się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

         § 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych 

kryteriów, o których mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również 

w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych. 

         § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady 
                                                                                                                   /-/ Sławomir Czyżyk 
 

 

______________________ 

1)  zmiany do ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, 
2)  zmiany do ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.            

Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,  

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 

Nr 115, poz. 791, Nr  120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370  i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.  Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,           

Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, 

poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206,           

z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 956, 1265, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 

i 1877 

 



                                                                                                             Załącznik do Uchwały  Nr V.32 2015 

                                                                                                   Rady Gminy Złotów 

                                                                                      z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

Lp. Kryterium Wartość 
punktowa 

 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzania kryteriów 

1. dziecko obojga rodziców pracujących 

lub uczących się w trybie dziennym 
15 dokument poświadczający zatrudnienie 

(od  każdego rodzica),  
zaświadczenie z uczelni zawierające 

informacje o stacjonarnym systemie 

studiów. 

2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza 
do tego przedszkola 

 

10 

 

informacja zawarta we wniosku o 
przyjęcie dziecka do przedszkola 

3. deklaracja pobytu dziecka  

w przedszkolu powyżej 5 godzin 
 

10 

 

oświadczenie o planowanym pobycie 

dziecka powyżej 5 godzin dziennie 

4. przedszkole wskazane we wniosku jest 

najbliżej położonym od miejsca 
zamieszkania dziecka  

 

5 

 

Informacja zawarta we wniosku o 

przyjęcie dziecka do przedszkola 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr V.32.2015  Rady Gminy Zlotów z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych  przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

 

         Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W myśl          

art. 20c ust. 1 ustawy jak wyżej do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na 

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

w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria ustawowe o jednakowej wartości: 

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 jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria  

samorządowe określone przez organ prowadzący. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy jak wyżej 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kryteria i liczbę punktów stosowane na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określał dyrektor szkoły w uzgodnieniu z wójtem. 

Spełnianie kryteriów potwierdzane było odpowiednimi oświadczeniami. Do przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 niezbędne 

jest przyjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stosownej uchwały, 

co wynika z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty. Na podstawie  art. 20zf ust. 1 

ustawy jak wyżej Rada Gminy posiada kompetencje w zakresie określenia kryteriów (nie 

więcej niż 6), przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów, a także określenie 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  tych kryteriów. Należy zaznaczyć, iż dzieci             

5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione 

miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na mocy 

prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw – od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma 

prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić 

warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczy również dzieci                 

3 – letnich. 

 

 


