
UCHWAŁA NR XXVI/231/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów

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.), art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) 
w zw. z art. 1 pkt 1, art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 60), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego 
przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Odolanów:

1. Dziecko zamieszkujące na terenie gminy Odolanów – 6 pkt,;

2. Rodzice – opiekunowie prawni, oboje pracują, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą 
gospodarstwo rolne – 5 pkt.;

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola – oddziału przedszkolnego przy szkole 
podstawowej – 4 pkt;

4. Dogodne położenie placówki przedszkolnej względem miejsca pracy rodziców – opiekunów – 3 pkt.;

5. Posiadanie przez kandydata aktualnej opinii w sprawie objęcia go wczesnym wspomaganiem rozwoju –
2 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:

- oświadczenie rodziców – opiekunów prawnych, o miejscu zamieszkania dziecka /załącznik nr 1/,

- oświadczenie rodziców – opiekunów prawnych, o zatrudnieniu obojga, prowadzeniu przez nich 
gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej /załącznik nr 2/,

- oświadczenie rodziców – opiekunów prawnych, o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola – 
oddziału przedszkolnego /załącznik nr 3/,

- oświadczenie rodziców – opiekunów prawnych, o dogodnym położeniu placówki przedszkolnej względem 
ich miejsca pracy /załącznik nr 4/,

- kopia aktualnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie objęcia kandydata wczesnym 
wspomaganiem rozwoju.

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

§ 4. Traci moc Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVI/231/17 

Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 20 lutego 2017 r. 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów – opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania dziecka 

 

 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………….. 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………... 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………………………………………………. 

wydanym przez ………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że dziecko moje /imię i nazwisko dziecka/ ……………………………………… 

urodzone /data/ ……………………………… w ……………………………………………… 

zamieszkuje w /dokładny adres/ ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Odolanów, dnia ………………….    …………………………………… 

        /czytelny podpis rodzica-opiekuna/ 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXVI/231/17 

Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 20 lutego 2017 r. 

 

 

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców /opiekunów prawnych/ lub prowadzeniu 

przez nich gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej 

 

 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………….. 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………... 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………………………………………………. 

wydanym przez ………………………………………………………………………………… 

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

- oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Odolanów, dnia ………………….    …………………………………… 

        /czytelny podpis rodzica-opiekuna/ 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XXVI/231/17 

Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 20 lutego 2017 r. 

 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów/ o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 

tego przedszkola/oddziału przedszkolnego/ lub pobliskiej szkoły 

 

Oświadczam, że rodzeństwo kandydata /imię i nazwisko kandydata/ ………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

/data urodzenia/ ………………………………………………………………………………… 

uczęszcza do tego przedszkola lub do funkcjonującej w pobliżu szkoły ………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

   /nazwa i adres placówki/ 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Odolanów, dnia ………………….    …………………………………… 

        /czytelny podpis rodzica-opiekuna/ 
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Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr XXVI/231/17 

Rady Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 20 lutego 2017 r. 

 

 

Oświadczenie rodziców- opiekunów prawnych o dogodnym położeniu placówki 

przedszkolnej względem ich miejsca pracy 

 

 

Oświadczam, że wybrane przedszkole – oddział przedszkolny, położone jest w dogodnym 

miejscu względem: 

1. miejsca pracy matki ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

/nazwa i adres zakładu pracy/ 

2. miejsca pracy ojca ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

/nazwa i adres zakładu pracy/ 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Odolanów, dnia ………………….    …………………………………… 

        /czytelny podpis rodzica-opiekuna/ 
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Uzasadnienie

W art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60), z dniem 26 stycznia 2017 r. został uchylony rozdział 2a ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) dotyczący przyjmowania uczniów do
przedszkoli i szkół, stanowiący dotychczasową podstawę określenia przez radę gminy m.in. kryteriów
rekrutacyjnych.

Jednocześnie z tym dniem wszedł w życie rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzający nowe zasady przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli
i szkół.

Na podstawie art. 131  ust. 1 i 2 Prawa oświatowego do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze
danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów będących mieszkańcami gminy, niż liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane 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 jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone
przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą
pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy wprowadzającej, do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący
(organ wykonawczy) został zobowiązany m.in. do podania do publicznej wiadomości kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,
zgodnie z art. 131 i 133 ustawy – Prawo oświatowe. W celu terminowego wypełnienia powyższego
zobowiązania, niezbędne jest uprzednie określenie przez radę gminy, na podstawie art. 131 ust. 4-6
cytowanej ustawy, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, liczby punktów za kryterium oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
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