
UCHWAŁA NR 119/XIX/2016
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515), art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z 
późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z 
załącznikiem do uchwały.

2. Dokumentem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ust. 1 jest złożenie 
przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zaświadczeń, o których mowa w Załączniku do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów, o których mowa w 
§ 1 ust. 1 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach 
podstawowych.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr 23/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć

Id: 18416689-E087-4EF8-91AB-969454C24D75. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr 119/XIX/2016

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 12 stycznia 2016 r.

Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania

kryteriów

Dziecko obojga rodziców pracujących 5

dokument poświadczający zatrudnienie (od 
każdego z rodziców): zaświadczenie z 
zakładu pracy, w przypadku 
samozatrudnienia aktualny wpis do 
działalności gospodarczej, poświadczenie 
rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem 
Skarbowym, itp.

Przedszkole / oddział przedszkolny  wskazane 
we wniosku jest najbliżej położonym od 

miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy 
jednego z rodziców przedszkolem

3

dokument potwierdzający miejsce pracy 
rodzica (jeżeli informacja ta nie została 

zawarta w dokumencie poświadczającym 
zatrudnienie)

Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację 
w tej samej placówce (szkoła podstawowa, 

zespół szkół)
2 -
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UZASADNIENIE

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W myśl art. 20 c 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, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych
pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”.

Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich
spełnienia. Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji w wyniku
analizy demograficznej gminy, warunków lokalowych w Przedszkolu Samorządowym oraz
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie w/w uchwały.
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