
UCHWAŁA NR XVII/138/2016 

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod 

uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Wyrzysk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1515 ze zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w zw. z art. 20zf                

pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.     

z 2014 r. poz. 7; z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418; z 2016 r. poz. 35, poz. 64) Rada Miejska 

w Wyrzysku uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

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

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyrzysk, § 3 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 „§ 3. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o 

których mowa w § 1 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

         Przewodniczący Rady  

 

Stefan Rymer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniająca 

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

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Wyrzysk 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) przesunięto termin tworzenia z mocy prawa 

zespołów szkolno-przedszkolnych do dnia 1 września 2019 r. Zatem oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych mogą działać na dotychczasowych warunkach do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów, 

wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wyrzysk, w zakresie jej stosowania do 

oddziałów przedszkolnych w następnych latach szkolnych. Dotychczasowe bowiem zapisy uchwały 

miały zastosowanie jedynie do rekrutacji w roku szkolnym 2015/2016. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


