
 

Uchwała  PROJEKT  
Rady  Gminy  Łaskarzew 
z dnia …………………… 

 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania  

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym 

kryteriom liczby punktów oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełniania tych kryteriów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pózn.zm. ) oraz  art. 20zf pkt 1  

w związku z art. 20c ust.4  - 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z póz. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Łaskarzew obowiązują  następujące kryteria:  

 

Lp. Kryterium 

Wartość  

kryterium  

w punktach 

Dokument potwierdzający  

spełnianie kryterium 

1. 
Dzieci korzystające z pełnej oferty  

przedszkola (powyżej podstawy programowej)   
10 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pu-

blicznego przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego lub 

Wniosek o przyjęcie dziecka do od-

działu przedszkolnego  

w szkole 

2. 
Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy  

Łaskarzew 
8 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pu-

blicznego przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego lub 

Wniosek o przyjęcie dziecka do od-

działu przedszkolnego  

w szkole 

3. 

Oboje rodziców dziecka pracuje na pełny etat/ 

studiuje w trybie dziennym. Dokument  

potwierdzający – zaświadczenie (oświadczenie 

rodziców) o zatrudnieniu lub zaświadczenie 

(oświadczenie) o kontynuacji studiów. 

6 

Wniosek o przyjęcie dziecka do pu-

blicznego przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego lub 

Wniosek o przyjęcie dziecka do od-

działu przedszkolnego  

w szkole 

4. 

Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątko-

wo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte    

pomocą socjalną. Dziecko z rodziny objętej 

nadzorem kuratorskim lub wsparciem Ośrodka 

Pomocy Społecznej (z art. 7 ustawa o pomocy 

społecznej)Dokument potwierdzający –  

Zaświadczenie z GOPS (oświadczenie rodzi-

ców) o trudnej  sytuacji rodzinnej 

3 
Zaświadczenie odpowiedniego organu  

/pisemne oświadczenie rodzica 

 5. 
Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące 

edukację w tym przedszkolu/innej formie  

wychowania przedszkolnego/szkole. 

2 

Deklaracja o kontynuowaniu wycho-

wania przedszkolnego przez rodzeń-

stwo kandydata w tym przedszko-

lu/innej formie wychowania przed-

szkolnego/szkole 

6. 

Wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do 

wybranego przedszkola/innej formy wychowa-

nia przedszkolnego/szkoły wpłynął wniosek  

o przyjęcie jego rodzeństwa. 

1 

Wniosek o przyjęcie rodzeństwa kan-

dydata do publicznego przedszkola lub 

innej formy wychowania przedszkol-

nego lub Wniosek o przyjęcie rodzeń-

stwa kandydata do oddziału przed-

szkolnego w szkole 

Maksymalna liczba punktów możliwa do  

uzyskania 
30  

 



2 

 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy. 

 

 

§ 3. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wychodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący Rady 
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UZASADNIENIE 

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty dokonana 6 grudnia 2013r., zwana „rekrutacyjną”, 

uregulowała na poziomie ustawy (w miejsce dotychczas obowiązującej regulacji na poziomie 

przepisów wykonawczych) zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do publicznych  

przedszkoli i szkół (w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego). Konsekwencją tej 

regulacji jest m. in. określenie jednakowych i wiążących wszystkie przedszkola kryteriów 

przyjęć (art. 20c ust.2 ustawy), a ponadto powierzenie organowi stanowiącemu j.s.t. kompe-

tencji do określania dodatkowych kryteriów przyjęć dzieci do przedszkoli prowadzonych 

przez gminę – w sytuacji, kiedy rekrutacja prowadzona w oparciu o kryteria powszechne nie 

dała rozstrzygnięcia i konieczny jest drugi etap takiego postępowania (art.20c ust.4). 

 

Ustawa rekrutacyjna wskazuje priorytet takiej gminnej regulacji: „zapewnienie jak  

najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której 

rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata (dziecko) muszą pogodzić obowiązki 

zawodowe z obowiązkami rodzinnymi” (art.20c ust.4), dlatego w uchwale znalazły się  

kryteria preferujące dziecko, którego oboje rodzice pracują i z tej przyczyny wnoszą o dłuższą 

niż pięciogodzinna opiekę edukacyjną. 

 

Ustawa pozwala wśród tych kryteriów uwzględnić poziom dochodów w rodzinie dziecka 

ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola, wskazując na podstawę wyliczenia takiego  

kryterium (art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych) i obowiązek procentowego  

ustalenia wartości tego kryterium w stosunku do kwoty uprawniającej do zasiłku szkolnego 

(obecnie 539 złotych); zgodnie z tym miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 

404,25 złotych uprawnia do skorzystania z kryterium dochodowego. 

 

Ustawa ponadto zobowiązuje organ stanowiący j.s.t. do określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia spełnienia kryteriów przyjęć; skoro w katalogu kryteriów zawarto pracę  

rodziców dziecka, to wśród dokumentów potwierdzających tę okoliczność wymieniono  

stosowne zaświadczenia, odpowiadające rodzajowi stosunków prawnych, w ramach których 

ta praca jest wykonywana. Ustawa zastrzega, że stwierdzenie spełnienia kryterium  

dochodowego dokonuje się w oparciu o oświadczenie rodziców dziecka (art.20c ust.5).  

Pozostałe kryteria nie wymagają potwierdzenia.      


