
UCHWAŁA NR LV/338/2018 
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z2017r. poz. 1875 zpóźn. zm.1*), art. 131 ust. 4 i 6 wzwiązku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z2017r. poz. 59 z późn. zm.* 2)) Rada Miejska 
w Połańcu uchwala, co następuje:

§1.1. Uchwała określa kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, liczbę punktów za każde z tych 
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów 
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. 1. W Gminie Połaniec w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 brane są pod uwagę na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kryteria określone w art. 131 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.).

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny 
w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap 
postępowania rekrutacyjnego.

3. Dla drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Połaniec ustala się następujące 
kryteria wraz z przypisaną im liczbą punktów:

1) kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą
działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, pobierają naukę w trybie dziennym, dotyczy także
rodzica samotnie wychowującego dziecko - 3 punkty,

2) kandydat, który dotychczas uczęszczał do żłobka prowadzonego przez Gminę Połaniec - 2 punkty.

§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 3, są 
pisemne oświadczenia rodzica (rodziców) kandydata, zawierające klauzulę, o której mowa 
w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

O zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 949.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady 
M ejskiej

mgr SililakiLolo
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR LV/338/2018 

RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU 
Z DNIA 15 STYCZNIA 2018r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, określenia liczby 
punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 
z późn. zm.) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje 
się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba 
wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej 
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 Prawo oświatowe (tzw. 
kryteria ustawowe). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane kryteria określone przez organ prowadzący, 
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. Organ prowadzący 
określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów i określa 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Wskazane w uchwale kryteria zostały ustalone 
w porozumieniu z dyrektorami publicznych przedszkoli oraz z dyrektorami publicznych szkół podstawowych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

P R Z E W O D N IC Z Ą C Y  
' RADY MajfilCIEJ

mgr S t a i & M M . p lo


