
UCHWAŁA  Nr XXI/156/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Gnojno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych 

i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno: 

Lp. 
Kryterium 

 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

1. 

Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący 

dziecko pracują, studiują w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą  

8 

Zaświadczenie o zatrudnieniu , 

zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie 

z Urzędu Gminy, kopia aktualnego wpisu 

do ewidencji działalności  gospodarczej 

2. 

Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące 

edukację w oddziale przedszkolnym lub punkcie 

przedszkolnym 

6 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego przez rodzeństwo 

kandydata  w tym oddziale przedszkolnym, 

punkcie przedszkolnym 

3. 

Oddział przedszkolny, punkt przedszkolny wskazany 

we wniosku jest najbliżej położony od miejsca 

zamieszkania dziecka / miejsca pracy jego rodziców 

/opiekunów prawnych 

4 
Dokument potwierdzający miejsce pracy 

rodziców 

4. 
 Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny korzysta 

z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
2 Zaświadczenie z GOPS 

§ 2.1. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium, Komisja 

rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium. 

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo 

w przyjęciu przysługuje kandydatom najstarszym, a w przypadku braku rozstrzygnięcia dzieciom rodziców 

pracujących. 

§ 3. Traci moc 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 przedszkolnych i punktów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych na terenie Gminy Gnojno. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. 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 

Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do 

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku 

większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w art. 131 ust. 1, niż liczba wolnych miejsc na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 Prawo 

oświatowe. 

Art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stanowi, że w przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 

tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana 

publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone 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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