
UCHWAŁA NR XXXIX/262/17
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 

na terenie Gminy Koniecpol

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
2016r. poz.446 z późn.zm.) i art.131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2017r. poz.59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się następujące kryteria rekrutacji i odpowiadające im liczby punktów, stosowane w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych  przedszkoli, dla których  Gmina Koniecpol jest organem 
prowadzącym:

Lp. Kryterium Wartość 
punktowa

Dokumenty 
potwierdzające spełnienie 
kryterium

1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania 
przedszkolnego 20

Wniosek o przyjęcie 
dziecka do placówki 
publicznej

2. Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce 
w placówce publicznej (dot. 3/4/5-latka) 20

Wniosek o przyjęcie 
dziecka do placówki 
publicznej

3. Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz 
dziecko objęte nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta 
rodziny,
a także dziecko o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, 
objęte pomocą socjalną

20

Zaświadczenie

4. Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/ 
prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko, 
zamieszkują  na terenie  Gminy Koniecpol

15

Oświadczenie 
rodziców/opiekunów 
prawnych, odpowiednio 
rodzica /opiekuna 
samotnie wychowującego 
dziecko o zamieszkiwaniu 
na terenie Gminy 
Koniecpol

5. Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do 
wskazywanego przedszkola 15

Oświadczenie 
o uczęszczaniu 
rodzeństwa do 
przedszkola

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.
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§ 3. 

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/262/17

Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 marca 2017 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  uchyliła dotychczas obowiązujące przepisy w sprawie 
określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium na drugim 
etapie rekrutacyjnym do przedszkoli.

Do przedszkola publicznego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej Gminy. W przypadku 
większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu 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 ustawie określono rodzaje dokumentów potwierdzających kryteria ustawowe. W przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu 
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ 
prowadzący. Zadanie to leży w kompetencjach Rady Gminy. Rada Gminy określa maksymalnie 6 kryteriów 
gminnych, przyznaje każdemu kryterium określona liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia ich spełnienia. Kryteria mogą mieć różną wartość. Kryteria zostały uzgodnione z dyrektorem 
przedszkola. Zapewniają realizację potrzeb dziecka i jego rodziny w przypadku gdy rodzice muszą pogodzić 
obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Zaproponowane kryteria spełniają te zasady.
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