
UCHWAŁA NR XXV/205/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia  tych kryteriów.

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 59) art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. 2016 poz. 60) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego oraz wartość kryteriów w punktach:

1) dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą 
się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium 
stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 5 punktów,

2) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną 
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 2 punkty,

3) zadeklarowana we wniosku liczba godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5-cio 
godzinny, bezpłatny czas wychowania przedszkolnego – za każdą godzinę powyżej 5 godzin - 
1 punkt,

4) dziecko z wydaną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – 2 punkty.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1 są:

1) w zakresie pkt 1 – zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, oświadczenie 
o prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, zaświadczenie ze szkoły 
o pobieraniu nauki,

2) w zakresie pkt 2 i 3 – oświadczenie rodziców,

3) w zakresie pkt 4 – kopia opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej potwierdzona przez rodzica 
za zgodność z oryginałem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 marca 2015 roku 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potweirdzenia tych kryteriów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Murawski
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1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. 2016, poz. 1579 .
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Uzasadnienie

W dniu 14 grudnia 2016 roku przyjęto ustawę – Prawo oświatowe. Podjęcie powyższej uchwały
ma na celu aktualizację do obecnego stanu prawnego. Zgodnie z art.131 ww. ustawy do przedszkoli
publicznych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. W przypadku większej
liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie tzw. 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 wychowanie kandydata w rodzinie,

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Gdy w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci uzyskają równorzędne wyniki
lub jeśli publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami rada miejska jako organ
prowadzący upoważniona jest do określenia w drodze uchwały:

1)dodatkowych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych na terenie gminy,

2)wartości punktów dla poszczególnych kryteriów,

3)rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryterium.

Zaproponowane w uchwale kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
zostały w większości zachowane z procesu rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2016/2017.

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska
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