
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/163/2017 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego                   
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pogorzela, przyznania określonej liczby punktów każdemu 
kryterium, określenia 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia            
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe      
Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę 
punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Pogorzela jest 
organem prowadzącym – określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę 
punktów  obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pogorzela dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem wybranej szkoły – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc 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. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

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

 

 

 

 

                                                                                          

Uchwałę przygotowała: 

Jolanta Banaszek 



 

 

                                                                                                                          Załącznik nr 1 

                                                                                                                          do Uchwały Nr XXVII/163/2017 

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Pogorzeli 

                                                                                                                          z dnia 30 marca 2017 r. 

 

KRYTERIA NABORU NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH                      
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA 
POGORZELA JEST ORGANEM PROWADZĄCYM 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów 

1. Dwoje rodziców świadczy 
pracę lub uczą się w trybie 
dziennym, prowadzą 
działalność gospodarczą lub 
pracują we własnym 
gospodarstwie rolnym 

5 pkt Dokument potwierdzający 
zatrudnienie (od każdego z 
rodziców/opiekunów prawnych): 
oświadczenie o zatrudnieniu, 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej, prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego, pobieraniu 
nauki w systemie dziennym 

2. Rodzeństwo kandydata 
uczęszcza już do 
przedszkola, do którego 
rodzic złożył dokumenty 
rekrutacyjne 

4 pkt Dane potwierdza Dyrektor na 
podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu jednostki 

3. Deklarowany czas pobytu 
dziecka w przedszkolu 
powyżej 5 godz. 

3 pkt Oświadczenie rodzica deklarujące 
czas dziennego pobytu dziecka     
w przedszkolu 

4. Miejsce pracy rodziców 
znajduje się w pobliżu 
przedszkola 

2 pkt Oświadczenie rodziców 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                          Załącznik nr 2 

                                                                                                                          do Uchwały Nr XXVII/163/2017 

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Pogorzeli 

                                                                                                                          z dnia 30 marca 2017 r. 

 

KRYTERIA NABORU OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO 
KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH 
PRZEZ GMINĘ POGORZELA DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA 
OBWODEM WYBRANEJ SZKOŁY 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów 

1. W danej jednostce 
obowiązek szkolny spełnia 
rodzeństwo kandydata  

5 pkt Dane potwierdza Dyrektor na 
podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu danej jednostki 

2. Rodzice/ opiekunowie 
prawni zatrudnieni są na 
terenie Gminy Pogorzela, 
prowadzą działalność 
gospodarczą lub 
gospodarstwo rolne 

4 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego 

3. Droga dziecka do szkoły 
jest krótsza niż do szkoły 
obwodowej 

3 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego 

4. W obwodzie szkoły 
zamieszkują bliscy krewni, 
którzy wspierają rodziców 
w opiece nad dzieckiem 

2 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego wskazujące miejsce 
zamieszkania krewnego, o którym 
mowa w kryterium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pogorzela, przyznania określonej liczby punktów każdemu 
kryterium, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) wprowadziła 
konieczność określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela jak również określenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Pogorzela dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych 
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 

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. 131 ust. 2  w/w ustawy mające jednakową wartość. W 
przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący o czym stanowi art. 131 ust. 4 w/w ustawy. 
Organ określając kryteria wskazuje odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia poszczególnych kryteriów. Zgodnie z art. 131 ust. 6 organ 
prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów dodatkowych służących rekrutacji na drugim 
etapie, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.  

Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.    z 
2017 r., poz. 59) organ prowadzący zobowiązany jest określić kryteria, które będą brane pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Pogorzela dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 
W myśl art. 133 ust. 1 w/w ustawy do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której 
ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym 
obwodzie. Jeżeli po przyjęciu dzieci z obwodu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami 
można przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem tej szkoły. 

Przedkładany projekt uchwały zawierający propozycje kryteriów dodatkowych, przypisanej 
im liczby punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych 
kryteriów uwzględnia uwagi dyrektorów jednostek oświatowych i stanowi wypełnienie 
obowiązków Gminy Pogorzela wynikających z ustawy Prawo oświatowe. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie tejże uchwały. 

                                                   


