
UCHWAŁA  Nr XIII/91/16 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkol-

nych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gnojno 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., 

poz. 1515 ze zm.), art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz.U z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla oddziałów przedszkolnych i punk-

tów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gnojno, ustala się następujące kryteria wraz z 

przyznaną liczbą punktów, które określa poniższa tabela:: 

Lp. Kryterium Liczba punktów 

1. Dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu 6 

2. 
Dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących , studiujących lub uczących się 

w systemie dziennym 
5 

3. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola/szkoły 4 

4. 

Punkt przedszkolny/oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest  najbliżej poło-

żony od miejsca zamieszkania dziecka / miejsca pracy jednego z rodziców (opieku-

nów prawnych). 

3 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 2-4 tabeli są oświadczenia 

rodziców (opiekunów prawnych).. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

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

Świętokrzyskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r., 

poz. 7 ze zm.) wprowadziła nowe zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do publicznego przedszkola lub 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej 

gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek , na pierwszym etapie postę-

powania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 20c ust. 2 tej ustawy. 

Podjęcie uchwały wynika z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który sta-

nowi, że w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria okre-

ślone przez organ prowadzący. Organ określa nie więcej niż 6 kryteriów i przyznaje każdemu z nich określoną 

liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. 
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