
UCHWAŁA NR 202/XXXIV/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola 
Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Małkinia Górna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - Rada Gminy Małkinia Górna uchwala , co następuje:

§ 1.  Określa się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
Przedszkola Samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Małkinia Górna wraz z ich wartością  punktową  oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

Lp. Kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryteriów

1. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka (w 
tym rodzic samotnie wychowujący lub prawny 
opiekun samotnie wychowujący), którzy 
pracują ,  studiują/uczą się w systemie 
stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne 
lub działalność gospodarczą.

5
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów(rodzica samotnie 
wychowującego lub prawnego opiekuna 
samotnie wychowującego) dziecka 
(dziecko) o zatrudnieniu lub
pobieraniu nauki w systemie
stacjonarnym, prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego lub działalności gospodarczej

2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza, bądź 
w kolejnym roku szkolnym będzie 
rozpoczynało lub kontynuowało edukację 
przedszkolną w tym samym  przedszkolu lub 
oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej.

4 Oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów dziecka o rozpoczęciu lub 
kontynuacji edukacji przedszkolnej  w tym 
samym  przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej

3. Dziecko pochodzi z rodziny objętej wsparciem 
asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim. 3

Zaświadczenie wydane przez ośrodek 
pomocy społecznej lub w drugim przypadku 
orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające 
nadzór kuratora lub jego kopię

4. Za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu 
dziecka ponad bezpłatne 5 godzin w ciągu dnia 
(dotyczy przedszkola).

1 Oświadczenie rodziców/prawnych 
opiekunów o planowanej liczbie godzin 
pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki

§ 2. Traci moc 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 
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§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć
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UZASADNIENIE

Przywołany w podstawie prawnej art. 131 ust. 4: ,,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, 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, oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.’’

i ust. 6: ,,Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje
każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.”

A więc zgodnie z art.131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) rada gminy ustala kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i
oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez daną jst.
W proponowanej uchwale ustala się wykaz kryteriów wraz z punktacją oraz wykazem dokumentów
potwierdzających spełnienie określonych kryteriów.
Przyjęcie uchwały umożliwi prawidłowy nabór do Przedszkola Samorządowego i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Małkinia Górna.
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