
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/203/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski 

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, ze zmianami), 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria naboru wraz z liczbą punktów stosowane w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski: 

1) kandydat w wieku: 

6 lat – 20 punktów 

5 lat – 15 punktów 

4 lat – 10 punktów 

3 lat –   5 punktów, 

2) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w stosunku pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą lub w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko rodzic pracuje 

zawodowo – 8 punktów, 

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego/szkoły – 4 punkty, 

4) posiadanie przez kandydata aktualnej opinii w sprawie objęcia go wczesnym wspomaganiem rozwoju – 

2 punkty. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia odpowiednio do kryteriów, o których mowa §1, 

tj.: 

1) oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów albo o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub działalności gospodarczej lub o zatrudnieniu w przypadku rodzica samotnie wychowującego 

dziecko, 

2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego/szkoły, 

3) kopia aktualnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie objęcia kandydata wczesnym 

wspomaganiem rozwoju. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 2396



§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie 

Wielkopolskim 

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak 
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