
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/256/2018 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 8 marca 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki, które będą brane pod uwagę  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 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 (tj. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 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 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  1. Określa się: 

1) sześć kryteriów rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki; 

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do uchwały, określone 

w załączniku do uchwały. 

§ 2. 1. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów 

wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Szczytniki; 

2) Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 7 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczytniki. 

§ 3.  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy w Szczytnikach. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Bogdan Augustyniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 marca 2018 r.

Poz. 2347



Załącznik do Uchwały Nr XLIV/256/2018 

Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 8 marca 2018 r. 

 

 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Liczba 

punktów 

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryteriów 

 

1. 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają 

w stosunku pracy lub innej formie zatrudnienia; 

albo 

Jeden z nich pracuje, a drugi prowadzi 

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą;  

albo 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni prowadzą 

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. 

Kryterium stosuje się do rodziców samotnie 

wychowujących dziecko 

 

 

8 

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga 

rodziców/prawnych opiekunów; 

 

 Oświadczenie o zatrudnieniu jednego 

z nich i prowadzeniu przez drugiego 

gospodarstwa rolnego lub działalności 

gospodarczej; 

 

Oświadczenie o prowadzeniu przez 

obojga rodziców gospodarstwa rolnego 

lub działalności gospodarczej 

 

2. 

Przedszkole/oddział przedszkolny jest 

najdogodniej położone względem miejsca 

zamieszkania kandydata, spośród przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 

gminę 

 

6 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

stwierdzające ten fakt 

 

3. 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego 

samego przedszkola lub do szkoły,  

w której oddział przedszkolny funkcjonuje 

 

6 

Spełnienie kryterium potwierdza dyrektor 

zespołu szkół na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu danej jednostki, 

 

4. 

Jeden z rodziców/opiekunów prawnych pozostaje 

w stosunku pracy lub innej formie zatrudnienia 

albo prowadzi działalność gospodarczą lub 

działalność rolniczą a drugi nie pracuje albo 

poszukuje pracy 

 

3 

Oświadczenie o prowadzeniu przez 

jednego z rodziców/opiekunów prawnych 

działalności gospodarczej lub działalności 

rolniczej 

 

5. 

Zadeklarowanie przez rodzica/prawnego 

opiekuna kandydata korzystania przez niego 

z pełnej oferty przedszkola powyżej 5 godzin 

dziennie 

 

5 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

o planowanym pobycie dziecka powyżej 

5 godzin dziennie 

 

6. 

Dziecko, które w bieżącym roku szkolnym brało 

udział w postępowaniu rekrutacyjnym  

i nie dostało się do przedszkola 

 

2 

Spełnienie kryterium potwierdza dyrektor 

na podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu danej jednostki 
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