
UCHWAŁA NR XXXVIII / 233 /2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarnocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 

L.p.  KRYTERIUM  LICZBA 
PUNKTÓ
W 

 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
POTWIERDZENIA KRYTERIUM

1 Zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, bądź 
praca we własnym gospodarstwie rolnym przez oboje rodziców 

5 Oświadczenia rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

2 Rodzeństwo dziecka uczęszczające do tego samego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej 

3 Spełnienie kryterium potwierdza dyrektor na 
podstawie dokumentacji

3 Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym powyżej 5 godz. 

2 Oświadczenie rodzica deklarujące czas dziennego 
pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
W 2017 r. weszło w życie część przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59). Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przeprowadza się dwuetapowo. 
Jeżeli o przyjęcie ubiega się większa liczba kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy, wynikające 
z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.: 
- wielodzietność rodziny kandydata; 
- niepełnosprawność kandydata; 
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
- samotne wychowanie kandydata w rodzinie; 
- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 
po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Rada gminy może określić 
nie więcej niż sześć kryteriów określając jednocześnie liczbę punktów za ich spełnienie oraz rodzaje dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 
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