
UCHWAŁA NR XXXI/250/2017
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania 

przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Wyrzysk

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w zw. z art. 1 pk1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co 

następuje:

§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny 

w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1. kandydat w roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 

– 10 punktów;

2. oboje rodzice (opiekunowie prawni) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu, pobierają naukę 

w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – 1 punkt;

3. rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w danej 

publicznej szkole podstawowej albo do danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, do 

którego został złożony wniosek o przyjęcie kandydata – 1 punkt;

4. deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin – 1 punkt;

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1. kryterium wymienione w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o pobieraniu 

nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa 

rolnego;

2. kryterium wymienione w § 1 pkt 3 – kopia deklaracji złożona przez rodziców (opiekunów 

prawnych) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w danej publicznej szkole podstawowej albo w danej publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego;
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3. kryterium wymienione w § 1 pkt 4 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o planowanym 

pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie;

4. kryterium wymienione w § 1 pkt 5 – pisemna informacja rodziców (opiekunów prawnych) o dacie 

urodzenia dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 roku 

w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyrzysk.

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

Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Stefan Rymer
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/250/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 lutego 2017 r w sprawie

ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego,

prowadzonych przez Gminę Wyrzysk

Zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną

inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r.

podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6

i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Natomiast w myśl art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.

z 2017 r. poz. 59) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny

w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę

kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji

potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie

wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz

lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych

kryteriów. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu

na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym

do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica

kandydata. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa powyżej oraz

przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną

wartość.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
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