
                    

  

UCHWAŁA Nr  XIX/221/2017  

RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 
27  marca 2017 r.  

  

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, określenia liczby punktów 
możliwych do uzyskania za poszczególne  kryteria i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia.   
  

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, poz. 1579, poz. 1948,  art. 131 ust 4-6 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i art. 204 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:  
  

§ 1. Określa się w Załączniku Nr 1 kryteria brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym 
jest Gmina Widuchowa, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne  kryteria i 
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.  
  

  § 2. Określa się w Załączniku Nr 2 kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Widuchowa liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne  
kryteria i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.  
  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/46/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 maja 2015 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa, które będą brane pod 
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z 
tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego, poz. 2413).    
  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.  

  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  
  

  

 

  

  



  

  

  

 

  

Załącznik Nr 2   

do Uchwały Nr XIX/221/2017 
Rady Gminy Widuchowa z 
dnia 27 marca 2017 r.  

  

  

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina  

Widuchowa, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne  kryteria i 
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.  

  

  

L.p.  
Kryteria   

Punkty  

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzania kryteriów  

1.  dziecko mieszka w obwodzie szkoły   4 pkt  

oświadczenie rodziców/ 

prawnych opiekunów o miejscu 

zamieszkania dziecka  

2.  

rodzeństwo dziecka uczęszcza do 
szkoły, w której funkcjonuje oddział  
przedszkolny  3 pkt  

dokumentacja  przebiegu 

nauczania szkoły, w której 

funkcjonuje oddział przedszkolny  

3.  

miejsce pracy/prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

gospodarstwa rolnego lub 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej rodziców/prawnych 

opiekunów dziecka, znajduje się w 

pobliżu szkoły. Kryterium stosuje się 

również do rodzica/ opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego 

dziecko  2 pkt  

oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o miejscu pracy/ 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, gospodarstwa 

rolnego lub pozarolniczej 

działalności gospodarczej (adres), 

oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/221/2017 
Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 marca 
2017 r.  

  

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.  

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria 
określone w ustawie.  

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 59) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole 
lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej 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. Organ prowadzący określa ponadto 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.   

  

Na podstawie art. 131 ust. 6 przywołanej ustawy organ prowadzący określa nie więcej 
niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde 
kryterium może mieć różną wartość.   

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


