
UCHWAŁA NR XIII/109/19
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub do 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
przeprowadzanego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych lub do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 
Gorzyce.

§ 2. Kryteria, o których mowa w § 1 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami 
niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów określono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/308/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny
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Załącznik do uchwały Nr XIII/109/19

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 października 2019 r.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do 
przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub do 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce wraz 

z odpowiadającą im liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnienie 
kryterium

Liczba 
punktów

1.

Dziecko, którego
oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący dziecko,
prawni opiekunowie/prawny opiekun sprawujący 
samodzielnie opiekę
pracują/e lub studiują/e albo uczą/y się w trybie dziennym 
lub
wykonują/e działalność rolniczą albo pozarolniczą 
działalność gospodarczą
i nie korzystają/a z urlopu wychowawczego na dziecko, 
które bierze udział w rekrutacji do danego przedszkola.

Zaświadczenie z zakładu pracy 
o zatrudnieniu / zaświadczenie z uczelni 
o studiowaniu albo nauce w trybie 
dziennym, lub zaświadczenie 
o wykonywaniu działalności rolniczej albo 
pozarolniczej działalności gospodarczej.
Oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu 
wychowawczego na dziecko, które bierze 
udział w rekrutacji.

3

2.

Dziecko, którego rodzeństwo, w danym przedszkolu, 
będzie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym w roku szkolnym, którego dotyczy 
rekrutacja lub dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza 
do danego przedszkola, prowadzonego przez Gminę 
Gorzyce.

Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów 
prawnych) o objęciu obowiązkowym 
rocznym przygotowaniem przedszkolnym 
rodzeństwa kandydata w roku szkolnym 
którego dotyczy rekrutacja, i/lub 
oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów 
prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa 
kandydata do przedszkola do którego 
kandydat bierze udział
w rekrutacji.

2

3.
Dziecko, które kontynuować będzie wychowanie 
przedszkolne  rozpoczęte w latach poprzednich w innym 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Gorzyce.

Zaświadczenie z przedszkola, do którego 
uczęszcza kandydat w roku szkolnym, 
w którym przeprowadzana jest rekrutacja 
na nowy rok szkolny.

6

4.

Dziecko, o którym mowa w art. 31 ust 1. ustawy Prawo 
oświatowe (t.j.Dz.U.2019, poz. 1148), które w  ubiegłych 
latach dwukrotnie brało udział w rekrutacji i nie zostało 
przyjęte do przedszkola prowadzonego przez Gminę 
Gorzyce.

Zaświadczenie z przedszkola/i, do 
którego/ych dziecko nie zostało przyjęte 
a brało udział w poprzednich rekrutacjach. 

4

5.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 
objęte wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez 
przyznanie asystenta rodziny lub spełnione jest kryterium 
dochodu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2220. ze zm.)

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy 
Społecznej o korzystaniu z pomocy 
społecznej, lub zaświadczenie 
o ustanowieniu nadzoru kuratora lub 
oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów 
prawnych) o spełnieniu kryterium dochodu 
na osobę w rodzinie kandydata.

1

       Uwaga:

Ilekroć w niniejszym załączniku mowa jest o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddziały 
przedszkolne w publicznej szkole podstawowej i publiczne inne formy wychowania przedszkolnego.

Id: 8EC87FF0-E161-43F0-99C4-EB1E786F4ABD. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) Rada Gminy może określić kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych lub do publicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Gorzyce.

Kryteria te stosuje się wówczas, gdy po pierwszym etapie rekrutacji są dzieci z równą ilością punktów,
a liczba miejsc wolnych jest mniejsza niż ilość dzieci.

Proponuje się przyjęcie 5 kryteriów, które powinny umożliwić dokonanie rozstrzygnięć podczas
rekrutacji a jednocześnie zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, w której
rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi.
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