
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/219/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie  

z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie  

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Pilzno, dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i ust.6 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59.) Rada Miejska  w Pilźnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Pilzno, 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów wprowadza się następującą zmianę: 

- w §1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu w ramach 

stosunku pracy, samozatrudnienie, wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, 

pobieranie przez rodziców dziecka nauki w systemie dziennym – 80 pkt,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Pilźnie 

 

 

mgr inż. Tadeusz Pieczonka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 1622



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/205/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z 14 lutego 2017 r.  

w sprawie określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Pilzno, 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznawania liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów. 

Zgodnie z art. 131 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.  

poz. 59) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba 

wolnych miejsc w placówce, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodzica, niepełnosprawność obojga rodziców, 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria jak wyżej mają jednakową wartość. 

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy przywołanej wyżej, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka 

i jego rodziny zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata 

muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

Zmiana w uchwale polega na doprecyzowaniu zapisu zawartego w § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej  

w Pilźnie z 14 lutego 2017 r. (dopisano: lub rodzica samotnie wychowującego dziecko). 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. 
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