
UCHWAŁA NR XXXVI/178/2017
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym       (Dz. U. 
z 2016 r., poz.4461))  oraz  art. 131 ust. 4  i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -  Prawo Oświatowe (Dz. U. z  
2017r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Gniewkowo i przyznaje się każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

1) kandydat, którego rodzice /opiekunowie prawni/ /samotny rodzic pracują zawodowo, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą, uczą się w trybie dziennym – 3 punkty;

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ szkoły podstawowej, do 
której składany jest wniosek – 2 punkty;

3) kandydat  z placówki opiekuńczo – wychowawczej, kandydat  z rodziny objętej nadzorem kuratora lub 
wsparciem asystenta rodziny – 4 punkty.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1 są pisemne 
oświadczenia wnioskodawcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gniewkowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

1) Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) pt. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, utraciła moc dotychczasowa
podstawa prawna (art. 20c ust 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Uchwały Nr
VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Gniewkowo.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawnych.
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