
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2017 

RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kawęczyn jest organem 

prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) i  art. 131 ust. 4 – 6 i art. 29 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kawęczyn jest organem 

prowadzącym ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów: 

1) wiek dzieci –1 punkt za każdy ukończony rok życia, maksymalnie 5 punktów, 

2) rodzeństwo uczęszcza do przedszkola lub szkoły w obwodzie której działa przedszkole- 5 punktów, 

3) zdeklarowanie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata korzystania przez z niego z pełnej oferty 

przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy 

programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 5 punktów, 

4) potrzeba wsparcia ze względu na szczególne potrzeby rozwojowe – 4 punkty, 

5) dochód  na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5. ust 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych-2 punkty, 

6) rodzice/ prawni opiekunowie kandydata pracują, studiują w trybie stacjonarnym, prowadzą działalność 

gospodarczą lub rolniczą- 2 punkty. 

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są odpowiednio dla: 

1) wieku dziecka wg daty urodzenia wskazanej we wniosku, 

2) uczęszczającego rodzeństwa do przedszkola lub szkoły w obwodzie której działa przedszkole -

oświadczenie rodzica/ prawnych opiekunów kandydata, 

3) korzystania przez z niego z pełnej oferty przedszkola -oświadczenie rodzica o deklarowanym czasie pobytu 

dziecka, 

4) szczególnych potrzeb rozwojowych- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie 

lekarskie, 

5) dochodu na osobę w rodzinie -oświadczenie o wysokości dochodów, 

6) zatrudnienia, studiowania w trybie stacjonarnym, prowadzenia działalności  gospodarczej lub rolniczej-

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów. 
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2. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do danego przedszkola należy 

dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem o przyjęcie. 

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba punktów, o której mowa w §1. 

4. W przypadku, uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników punktowych pierwszeństwo ma 

najstarszy kandydat wg daty urodzenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

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

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Kawęczyn 

(-) Piotr Gebler 
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