
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/288/17 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów 

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, poz. 1579) i art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów dla przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie: 

1) dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego - 20 pkt; 

2) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym - 10 pkt; 

3) dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola tj. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy 

programowej - 8 pkt; 

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola  - 5 pkt; 

5) dzieci z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub pomocą socjalną - 5 pkt; 

6) dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) preferują dane przedszkole jako pierwszy wybór 

w składanym wniosku zgłoszeniowym - 2 pkt. 

§ 2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 

6 będą oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych). 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VI/26/15 Rady Miejskiej 

w Augustowie z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli 

oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Augustów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 602). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

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

Województwa Podlaskiego.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Filip Jerzy Chodkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 829



UZASADNIENIE 

Uchwała stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na radę gminy art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Zgodnie z art. 131 ust. 1 

ww. ustawy, do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 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 wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  

lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona 

jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,  

z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych 

potrzeb społecznych. 
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