
UCHWAŁA NR XXIV / 126 /2017 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo

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 j.t. z późn. zm .) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 )

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów, obowiązujące na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo:
1) Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w placówce -  4 pkt
2) Dziecko potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej ze względu na pracę zawodową lub 
naukę w systemie dziennym rodziców -  3 pkt
3) Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte 
pomocą socjalną -  2 pkt

§ 2.0kreśla się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 
uchwały:
1) Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów (we wniosku o przyjęcie) o uczęszczaniu

rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, do której złożono wniosek
2) Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów (we wniosku o przyjęcie), że dziecko 

potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej, ze względu na pracę zawodową lub naukę 
w systemie dziennym rodziców

3) Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów (we wniosku o przyjęcie) o wyjątkowo 
trudnej sytuacji rodzinnej i korzystaniu z pomocy socjalnej

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo

§ 4.Traci moc uchwała Nr V/ 27/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2015 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czernikowo ( Dz. Urz. Woj. 
Kuj.- Pom. z 2015 roku, poz. 814).

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie części zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo światowe ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 59) dotyczących rekrutacji należy zmienić Uchwałę 
Nr V/ 27/2015 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czernikowo.

Konsekwencją tej regulacji jest m.in. określenie jednakowych kryteriów przyjęć 
wiążących wszystkie przedszkola oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego tj.
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ponadto ww. ustawa powierzyła organowi stanowiącemu j.s.t. kompetencję do 
określenia dodatkowych kryteriów przyjęć dzieci do przedszkoli i innych publicznych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę 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, a także lokalnych potrzeb społecznych. Kryteria te mają 
zastosowanie w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego -  w przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji lub jeśli po zakończeniu tego etapu 
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zgodnie z ustawą organ prowadzący określa 
również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu 
kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

W przedmiotowej uchwale uwzględnione zostały kryteria, które były zastosowane w 
procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w latach ubiegłych.

Powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb przeważającej grupy rodziców w zakresie 
zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, wychowania i opieki nad ich dziećmi.


