
UCHWAŁA NR XXVIII/196/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gizałki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz 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 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gizałki, ustala się następujące 
kryteria wraz z liczbą punktów dla każdego kryterium: 

1) zatrudnienie, wykonywanie rolniczej lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub 
pobieranie nauki w systemie stacjonarnym obojga rodziców lub prawnych opiekunów – 15 pkt. Kryterium 
stosuje się również do rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. 

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego 
przedszkola lub szkoły lub rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tego przedszkola lub 
szkoły – 12 pkt., 

3) zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin (po czasie realizacji podstawy programowej 
w wymiarze 5 godzin) – 2 pkt. 

§ 2. W przypadku braku rozstrzygnięcia po zastosowaniu kryteriów wymienionych w § 1 pierwszeństwo 
mają dzieci najstarsze (według dat urodzenia). 

§ 3. 1 Dokumentami potwierdzającymi kryteria, o których mowa  w § 1 są pisemne oświadczenia rodziców 
lub prawnych opiekunów załączone do wniosków. 

2. Dane zawarte w oświadczeniu mogą podlegać weryfikacji poprzez żądanie dokumentów 
potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/18/ 2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gizałki. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



 
Uzasadnienie 

do uchwały nr XXVIII/196/2021 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gizałki  

W związku ze zmianą aktu prawnego regulującego kwestie określenia kryteriów oraz liczby punktów 
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ustalenie kryteriów obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, ustalenie liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia, leży w gestii organu prowadzącego. 

Na pierwszym etapie rekrutacji uwzględnia się łącznie kryteria określone w ww. ustawie, mające 
jednakową wartość: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, drugi etap postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się w oparciu o kryteria ustalone przez 
organ prowadzący. Zaproponowane w projekcie uchwały kryteria uwzględniają zapewnienie jak 
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza rodziny, w której rodzice muszą pogodzić 
obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. W związku z tym, 
szczególne preferencje przyznano dzieciom rodziców pracujących. Zwrócono także uwagę na potrzeby 
rodziców, którzy drugie lub kolejne dziecko chcą zapisać do tego samego przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego. 

Wobec powyższego konieczne jest podjęcie stosownej uchwały określającej kryteria gminne 
obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wraz z liczbą punktów oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych kryteriów. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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