
UCHWAŁA NR V/21/2015 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego                   
do samorządowego przedszkola i jego oddziałów działających na terenie Gminy Pogorzela. 

 

     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 ze zm.)  w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.               
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 

§ 1.1. W celu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do samorządowych 
przedszkoli działających na terenie Gminy Pogorzela ustala się następujące kryteria rekrutacji oraz 
odpowiadającą im liczbę punktów: 

1) kandydat zobowiązany do realizowania obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne  oraz 
któremu gmina zobowiązana jest zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do 
realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego – 100 pkt, 

2) kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) a w przypadku samotnego 
wychowania dziecka – rodzic (opiekun prawny) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, 
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 80 pkt, 

3) kandydat, którego czas pobytu w przedszkolu będzie przekraczał 5 godzin dziennie – 70 pkt, 
4) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego 

składany jest wniosek – 50 pkt, 
5) kandydat, który brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżący rok szkolny i nie został 

przyjęty do przedszkola – 40 pkt 
6) kandydat z rodziny pozostającej pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, co wynika                  

z udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej – 20 pkt, 

2. Spełnienie kryteriów wskazanych w ust. 1 rodzice (opiekunowie prawni) dzieci potwierdzają 
poprzez złożenie stosownych oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 



                                                                       Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola i jego oddziałów działających 
na terenie Gminy Pogorzela. 

     Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw        
(Dz. U . z 2014 poz. 7) wprowadziła do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.   
Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek publicznych. 

     Zgodnie z tymi zasadami dzieci do przedszkoli publicznych przyjmowane są po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, w którym na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria wskazane 
w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne 
przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 20c ust. 4 ustawy                 
o systemie oświaty, są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ 
określając kryteria wskazuje odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia poszczególnych kryteriów. Zgodnie z art. 20c ust. 6 ustawy o systemie oświaty organ 
prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów dodatkowych służących rekrutacji na drugim etapie.  

     Należy zaznaczyć, iż dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
mają zapewnione miejsca w przedszkolach na mocy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia        
13  czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 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. 

     Przedkładany projekt uchwały zawierający propozycje kryteriów dodatkowych, przypisanej im 
liczby punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów 
uwzględnia uwagi dyrektora przedszkola i stanowi wypełnienie obowiązków Gminy Pogorzela 
wynikających z art. 20c ust. 4 i ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Jolanta Banaszek 

 

 

 



                                                                                                                    Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/21/2015 

                                                                                                                                Rady Miejskiej w Pogorzeli 

                                                                                                                                z dnia 26 lutego 2015 r. 

…………………………………………………………………………… 

(Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych) 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

(Adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO ETAPU 
REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W POGORZELI 

                                      (ODDZIAŁ W ……………………………..) 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie w roku szkolnym ……………………………………….. dziecka: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

(imię i nazwisko dziecka)                                                                  (data i miejsce urodzenia) 

oświadczam, że: 

Lp.                                Kryterium  Wpisać TAK lub NIE 
1. Dziecko jest zobowiązane do rocznego przygotowania 

przedszkolnego 
 

2. Jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie: MATKA 
(OPIEKUN 
PRAWNY) 

OJCIEC 
(OPIEKUN 
PRAWNY) 

a) umowy o pracę   
b) umowy cywilnoprawnej   
c) pobieram naukę w systemie dziennym   
d) prowadzę gospodarstwo rolne   
e) prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą   
3. Dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie 

przekraczał 5 godzin 
 

4.  Rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację przedszkolną     
w przedszkolu do którego składany jest wniosek 

 

5. Dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na 
bieżący rok szkolny i nie zostało przyjęte do przedszkola 

 

6. Dziecko z rodziny pozostającej pod opieką Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

 

Niniejsze oświadczenie składam zgodnie z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia           
6 czerwca 1977r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)  w związku z zeznaniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy. 

 

...................................., dnia    …………………………………………..   ……………………………………………….            
(miejscowość)                                         (podpis matki/opiekuna prawnego)                       (podpis ojca/ opiekuna prawnego) 


