
UCHWAŁA NR XXII/146/17
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej 
szkole podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.1)) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Bartniczka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów, jak niżej:

1) dzieci, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym zlokalizowanym w szkole podstawowej  -30 pkt;

2) dzieci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą:

- w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów - 8 pkt,

- w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna - 3 pkt;

3) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego  lub szkoły - 4 pkt;

4) rodzice dziecka zadeklarowali korzystanie z pełnej oferty oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co 
najmniej 7 godzin dziennie - 4 pkt;

5) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje data urodzenia (w pierwszej 
kolejności przyjmowane jest starsze dziecko) - 2 pkt.

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie składają 
oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.
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Uzasadnienie

Projekt uchwały Rady Gminy Bartniczka w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi wykonanie delegacji
zawartej w art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Projekt uchwały przedkłada się do uchwalenia w związku ze zbliżającą się rekrutacją
dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2017/2018.

Z powyższych względów podjęcie uchwały jest zasadne
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