
UCHWAŁA NR XXXV/287/2017
RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania 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.), w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 1, 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w związku z art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Czarnków uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz niezbędne dokumenty do potwierdzania tych kryteriów 
zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Czarnków z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia 
kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czarnków 

Janusz Wielgosz
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Załącznik     

do uchwały Nr XXXV/287/2017  

Rady Gminy Czarnków   

z dnia 27 lutego 2017 r.   

 

KRYTERIUM 
LICZBA 

PUNKTÓW 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

POTWIERDZANIA 

KRYTERIÓW 

„Dziecko obojga rodziców 

pracujących/studiujących 

w systemie stacjonarnym” 

84 oświadczenie poświadczające 

zatrudnienie od każdego z 

rodziców/zaświadczenie z uczelni 

zawierające informacje o 

stacjonarnym systemie studiów 

„Czas pobytu dziecka w 

przedszkolu powyżej 5 godzin 

dziennie” 

5 oświadczenie o planowanym pobycie 

dziecka powyżej 5 godzin dziennie 

„Przedszkole wskazane we 

wniosku jest najbliżej położonym 

od miejsca zamieszkania dziecka 

/miejsca pracy jednego z rodziców 

,przedszkolem” 

4 dokument potwierdzający miejsce 

pracy rodzica/jeżeli informacja ta nie 

została zawarta w dokumencie 

poświadczającym zatrudnienia/ 

„Rodzeństwo dziecka 

kontynuującego wychowanie 

przedszkolne w przedszkolu 

pierwszego wyboru” 

2 ------- 

„Dziecko uczęszczające wcześniej 

do żłobka –placówki opieki nad 

dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej 

w Gminie Czarnków” 

1 zaświadczenie wydane przez żłobek 

lub placówkę opieki nad dzieckiem do 

lat 3 
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Uzasadnienie
Nowe przepisy wprowadziły obowiązek ustalenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i do oddziału 
przedszkolnego. W myśl art.131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo Oświatowe – Dz. U. z 2017r. poz.59, 
do przedszkola są przyjmowane dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby 
kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 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 rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, przedszkole nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest, jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod 
uwagę na drugim etapie. Mogą one mieć różną wartość. Rada gminy określa również dokumenty niezbędne do 
potwierdzania ich spełnienia. W świetle obowiązujących przepisów prawa, wobec zmian wynikających z ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59, podjęcie przedmiotowej uchwały jest więc 
uzasadnione. 
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