
UCHWAŁA NR XXXII/240/17
RADY MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gniew 

jest organem prowadzącym.

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.), w związku z art.131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina 
Gniew jest organem prowadzącym, określa się:
1)kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
2)dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1,
3)liczbę punktów przypisanych kryteriom, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gniew  bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się 
odpowiednią liczbę punktów:
1)rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie uczęszczało do tego 

samego przedszkola-10 punktów,
2)oboje rodzice kandydata pracują-20 punktów,
3)jeden z rodziców kandydata pracuje-10 punktów,
4)istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w wymiarze przynajmniej 8 godzin dziennie 

i korzystania z trzech posiłków dziennie-10 punktów,
5)kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny- 

5  punktów.
2. Kryteria, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 uważa się za wypełnione, gdy każdy z rodziców 

kandydata spełnia co najmniej jeden z warunków:
1)pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,
2)pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne,
3)uczy się w systemie dziennym.

3. Określa się odpowiednio dokumenty potwierdzajace spełnianianie przez rodziców kryteriów, 
o których  mowa w ust.2 pkt 1-3:
1)zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej,
2)zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,
3)aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG lub KRS,
4)zaświadczenie wydane przez KRUS , potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego 

podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
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4. Za spełnienie kryterium, o którym mowa w ust.1 pkt 4 uważa się złożenie przez rodziców 
kandydata oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w wymiarze przynajmniej 8 godzin 
dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.

§ 3. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniew  bierze się pod uwagę łącznie 
następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1)kandydat wychowuje się  w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny- 

5 punktów,
2)rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie uczęszczało do tego 

samego przedszkola-10 punktów.
§ 4. 1. Określa się odpowiednio dokumenty potwierdzajace spełnianianie przez rodziców kryteriów, 

o których mowa w §3 ust.1 pkt.1  i § 2 ust.1 pkt.5:
1)kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata,
2)zaświadczenie wydane przez MGOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

2. Potwierdzenie spełniania kryterium, o którym mowa w  §2 ust.1 pkt 1 oraz  §3 ust.1 pkt 2 dokonuje 
odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola lub szkoły.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew oraz Dyrektorom szkół 
i przedszkoli dla których Gmina Gniew jest organem prowadzącym.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gniew jest organem 
prowadzącym.

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gniewie

Walentyna Czapska
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkola
i szkoły podstawowe jest zobowiązany do dnia 15 kwietnia 2017 r. podać do publicznej wiadomości
kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w podległych
placówkach. Ponadto określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów gminnych, a także liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131. ust 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2
i 3 - Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r., poz.59).
Dotychczas obowiązująca Uchwała Nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 lutego 2015 r. w
sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gniew jest
organem prowadzącym, określająca przedmiotowe kwestie była podjęta na podstawie ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty. Ustawa ta nie obowiązuje w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2017/2018.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały należy uznać za zasadne
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