
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/186/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do Publicznego Przedszkola w Zdunach, dla którego Gmina Zduny 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.) oraz art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Zdunach uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego dzieci 

do Publicznego Przedszkola w Zdunach wraz z oddziałami w Bestwinie i Konarzewie zwanego dalej 

Przedszkolem, dla którego Gmina Zduny jest organem prowadzącym.  

2. Zasady i kryteria rekrutacji dotyczą dzieci nieobjętych dotychczas edukacją przedszkolną. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap 

rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka decydują kryteria dodatkowe określone w §2. 

§ 2. 1. Ustala się następujące dodatkowe kryteria i liczbę punktów do danego kryterium: 

1) wiek dziecka dotyczy dzieci 5 – 6 letnich, które nie spełniały obowiązku przedszkolnego 

w poprzedzającym roku szkolnym – 6 punktów, 

2) aktywność zawodowa rodziców dziecka (oboje rodziców pracujących lub uczących się w systemie 

stacjonarnym) – 2 punkty, 

3) aktywność zawodowa przynajmniej jednego z rodziców (przynajmniej jeden z rodziców pracujący lub 

uczący się w systemie stacjonarnym) - 1 punkt, 

4) sytuacja rodzinna tj. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 

1 punkt, 

5) uczęszczanie starszego rodzeństwo dziecka w poprzedzającym roku szkolnym do przedszkola - 1 punkt. 

2. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brany 

jest pod uwagę wiek dziecka i w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci najstarsze. 

3. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie kandydat nie uzyskał 

punktów, a Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, o przyjęciu kandydata decyduje wiek dziecka (data 

urodzenia). 

4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 2: 

1) oświadczenie rodziców o aktywności zawodowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr1 do niniejszej 

uchwały, 
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2) oświadczenie o sytuacji rodzinnej oraz o uczęszczaniu starszego rodzeństwa dziecka do przedszkola wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Zduny. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy mogą być przyjęci do Przedszkola, jeżeli po 

przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych Przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/101/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

ustalania zasad i kryteriów rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Zdunach dla którego Gmina Zduny 

jest organem prowadzącym. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Zdunach 

(-) Elżbieta Kurkiewicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/186/2017 

Rady Miejskiej w Zdunach 

z dnia 22 lutego 2017 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/186/2017 

Rady Miejskiej w Zdunach 

z dnia 22 lutego 2017 r. 
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