
       Projekt  

 

UCHWAŁA NR  

RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 14 marca 2017 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola 

 na terenie Gminy Zębowice 

 

      Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.                     

z 2017 r. poz.59) w związku z art. 1 ust.1 pkt 1 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) Rada 

Gminy  Zębowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy  Zębowice i odpowiadającą im 

liczbę punktów: 

1) rodzice/opiekunowie prawni dziecka zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, 

prowadzą gospodarstwo rolne,  pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w  trybie 

dziennym -   5  punktów; 

2) rodzice/opiekunowie  prawni  pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy– 3  punkty; 

3) jedno z rodziców/opiekunów zatrudnione jest w pełnym wymiarze czasu pracy – 2  punkty; 

4) deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 5 punktów; 

5)  rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału -  5 punktów. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1-5 są 

oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/28/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia  10 marca 2015 r.                               

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  

Publicznego Przedszkola w Zębowicach  oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

 do uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola  na terenie 

Gminy Zębowice 

 

     Projekt uchwały przygotowano w związku z ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. 

W myśl art. 131 ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na 

obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc                              

w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria ustawowe: 
 

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. 
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, organ prowadzący zobowiązany jest określić kryteria obowiązujące na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego, liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne 

kryteria  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

 Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący  powinien podać te informacje do publicznej 

wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r.   

Przygotowała: T. Czaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


