
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/182/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów branych pod uwagę: na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz do pierwszych 

klas publicznych szkól podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 z zm.) , art. 131 ust. 4,6 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

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

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec: 

1) Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru - 

32 punkty 

2) W przypadku rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego kandydata który: pracuje lub studiuje 

w systemie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne - 16 punktów 

3) Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie): pracują lub studiują w systemie dziennym lub 

prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne -16 punktów 

4) Kandydat, którego tylko jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje lub studiuje w systemie 

dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne - 8 punktów 

§ 2. Ustala się kryteria rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych oraz wartość 

punktową poszczególnych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Poniec. 

1) Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację w tej samej placówce – 6 punktów 

2) Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w Gminie Poniec - 4 punkty 

3) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/ opiekunów prawnych kandydata 

w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych – 2 punkty 

§ 3. Dokumentem potwierdzającym spełnienie poszczególnych kryteriów, o których mowa w § 1 i 2 będą 

odpowiednie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 
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§ 5. Traci moc Uchwała nr III/33/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: 

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Poniec jest organem prowadzącym. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Jerzy Kusz 
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