
UCHWAŁA NR 18/III/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Suchedniów, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2013r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 20 zf pkt 1) i art. 20c ust. 4 i 6 w związku z ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź.zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów określa się 
kryteria, oraz liczbę punktów dla każdego kryterium:

Lp. Kryterium Wartość 
punktowa

1. Dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 
przedszkolnemu

10

2. Dziecko, którego oboje rodziców/ prawnych opiekunów wykonują 
pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, 
prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą

8

3. Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 4

4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczać będzie do tego 
przedszkola

2

§ 2. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 są pisemne oświadczenia 
rodziców/ opiekunów prawnych dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca                                              
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń
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Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 20c ust.1 ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie
gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w przedszkolu w pierwszej kolejności
przyjmowane są dzieci spełniające kryteria ustawowe zawarte w art.. 20c ust.2 tj:

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 lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami
przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutującego. Brane są w nim pod uwagę kryteria
ustalone przez organ prowadzący, które powinny zapewniać jak najpełniejszą realizację potrzeb
dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi.
Przedstawione w uchwale kryteria spełniają powyższe wymogi ustawy. Zgodnie z ustawą organ
prowadzący określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. W uchwale
proponuje są formy oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.

Zgodnie z art. 20zf pkt.1 ustawy o systemie oświaty zadania i kompetencje określone w art. 20 c
ust. 4-6 wykonuje rada gminy.
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