
PROJEKT 
 

Uchwała nr      /       /2015  

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia …………2015 r. 

 

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rakoniewice. 

 

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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4, 5, 6 i 10          

w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.           

z 2004 nr 256, poz. 2572, ze zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym         

do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rakoniewice: 

 

1. podleganie przez kandydata rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 

przedszkolnemu, zamieszkującemu w obwodzie szkoły, w którym 

przedszkole ma swoją siedzibę;  

- 10 pkt. 

2. zamieszkiwanie kandydata, nie podlegającego rocznemu obowiązkowemu 

wychowaniu przedszkolnemu, w obwodzie szkoły, w którym przedszkole 

ma swoja siedzibę; 

- 5 pkt. 

3. pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzeniu przez 

nich działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym; 

- 2 pkt. 

4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru; - 1 pkt. 

5. uzyskanie dochodu na osobę w rodzinie kandydata nieprzekraczającego 

100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.). 

- 1 pkt. 

 

 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których 

mowa  w § 1: 

1. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola; 

2. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 

pobieraniu nauki w systemie dziennym; 

3. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego 

wyboru; 

4. oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic. 

 

§ 4. Uchwala w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 



PROJEKT 
 

 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr  /  /2015 

                                            Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

                                                   z dnia ………. 2015 r. 

   

 

 

w sprawie : określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rakoniewice. 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola 

decyduje dyrektor po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica 

kandydata. Pierwszy etap postepowania rekrutacyjnego prowadzony jest na podstawie 

kryteriów określonych w art. 20c ust. 2 w/w ustawy. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego 

przeprowadza się na podstawie kryteriów, które określa organ prowadzący zgodnie                  

z art. 20c ust. 4,5 i 6. 

W związku z w/w zapisem w proponowanym projekcie uchwały określono kryteria 

rekrutacji oraz ich wartość punktową, 

Biorąc pod uwagę powyższe uważa się podjęcie Uchwały za zasadne. 

 

 

 


