
Uchwała nr V/49/15

Rady Gminy Masłów

z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie: określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie
postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzania  tych
kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie  oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.)  Rada
Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

§ 1.

Rada  Gminy  Masłów  ustala  kryteria  naboru  do  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych prowadzonych na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego wraz z  liczbą
punktów  oraz  dokumenty  niezbędne do  potwierdzania  tych  kryteriów,  które  określono
w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 
/-/ Sylwester Wojtyna 



Załącznik do Uchwały Nr V/49/15 
Rady Gminy Masłów z dnia 26 
lutego 2015 r.

 

Kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania
kryteriów

Zatrudnienie obojga
rodziców 

6 Oświadczenie; dotyczy również rodzica
samotnie wychowującego i zatrudnionego

Zamieszkiwanie kandydata na
obszarze danego oddziału

przedszkolnego

2 Oświadczenie 

Rodzeństwo kandydata w danej 
szkole/oddziałach przedszkolnych

2 Oświadczenie

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Sylwester Wojtyna 



Uzasadnienie

do uchwały nr V/49/15

Rady Gminy Masłów

z dnia 26 lutego 2015 roku

w  sprawie:  określenia  kryteriów  naboru  do  oddziałów  przedszkolnych  na  drugim  etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z
późn.  zm.)   Rada  Gminy  Masłów  ustala  kryteria  naboru  do  oddziałów  przedszkolnych
przeprowadzanym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzania tych kryteriów. 

Zgodnie z art. 20c ustawy o.s.o. do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W
przypadku  większej  liczby  kandydatów  niż  liczba  wolnych  miejsc  w  przedszkolu   na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

1/ wielodzietność rodziny kandydata;

2/ niepełnosprawność kandydata;

3/ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4/ niepełnosprawność obojga rodziców;

5/ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6/ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7/ objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W  przypadku  równorzędnych  wyników  lub  jeżeli  po  zakończeniu  postępowania
rekrutacyjnego  nadal  są  wolne  miejsca,  przeprowadzane  jest  drugie  postępowanie
rekrutacyjne, do którego kryteria ustala, od roku 2015, Rada Gminy jako organ prowadzący.
Kryteriów nie może być więcej niż 6 i zgodnie z ustawą (ust. 4) powinny one uwzględniać:

-  zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb
rodziny,  w  której  rodzice  albo  rodzic  samotnie  wychowujący  dziecko  muszą  pogodzić
obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, 



-  lokalnych potrzeb społecznych. 

Dzieci  zamieszkałe poza obszarem danej  gminy mogą być przyjęte do publicznego
przedszkola  lub  publicznej  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  jeżeli  po
przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego  dana  gmina  nadal  dysponuje  wolnymi
miejscami. W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych poza obszarem przeprowadza
się postępowanie rekrutacyjne.

Przyjęte w uchwale kryteria obowiązywały w roku ubiegłym w naszej gminie. Wiek
przedszkolny: zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – od dnia 1 września 2015 roku dziecko w
wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a od 1 września 2017
prawo takie  ma dziecko w wieku 3 lat.  Zapewnienie  warunków do spełnienia  obowiązku
dzieciom w wieku 5 lat do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
oraz  realizacji  prawa  do  wychowania  przedszkolnego  dzieciom  w  wieku  4  i  3  lata  jest
zadaniem własnym gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 
/-/ Sylwester Wojtyna 


