
UCHWAŁA NR 468 /2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 27 lutego 2018r. 

 
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznego przedszkola                 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym 
jest Gmina i Miasto Jastrowie.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990r.                              
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875, poz.2232;z 2018r. poz.130) oraz art.131 
ust.4 i 6ustawy z dnia 14 grudnia2016r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017r. poz.59, poz.949, 
poz.2203) 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  
 
 §1. Uchwała określa kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania           
za poszczególne kryteria w publicznym przedszkolu  i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie.  
 

  §2.1.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole     
albo oddział przedszkolny w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym      
jest Gmina i Miasto Jastrowie nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego ustala się następujące kryteria oraz liczbę punktów,                      
jakie przyznaje się danemu kryterium:  

1) rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni zameldowani są na pobyt stały                     
na terenie Gminy i Miasta Jastrowie – 20 pkt;  

2) rodzice dziecka, rodzic samotnie wychowujący dziecko lub jego opiekunowie prawni 
pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy albo wykonują 
pracę na podstawie stosunku cywilnoprawnego bądź prowadzą własną działalność 
gospodarczą – 15 pkt;  

3) za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin: 
− za 6 godzin – 5 pkt, 
− za 7 godz.  – 10 pkt, 
− za 8 godz.  – 15 pkt, 
− za 9 godz.  – 20 pkt, 
− za 10 godz. – 25 pkt; 

4) którekolwiek z rodzeństwa dziecka kontynuuje edukację w publicznym przedszkolu 
albo oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie w roku, w którym prowadzone                       
jest postępowanie rekrutacyjne – 10 pkt.  

5) dziecko wychowuje się w rodzinie w rozumieniu art.3 pkt 16 ustawy z dnia                            
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz.1952 ze zm.),              
która objęta jest wsparciem asystenta rodziny – 8 pkt;  

6) tylko jedno z rodziców dziecka lub opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu                 
w ramach pracowniczego stosunku pracy albo wykonuje pracę na podstawie stosunku 
cywilnoprawnego bądź prowadzi własną działalność gospodarczą – 5 pkt.  



 
        2. Kryteria ustalone w ust.1 brane są pod uwagę łącznie.  

 
        3. O kolejności przyjęcia dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskanych  
w wyniku spełniania poszczególnych kryteriów.  

 
        4. Spełnienie kryteriów wymienionych  w ust.1 pkt 1-6,  rodzice lub prawni opiekunowie 
potwierdzają następującymi dokumentami:  
 

1) dla kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt 
stały, złożone na formularzu stanowiącym wzór określony w załączniku nr 1                   
do niniejszej uchwały,  

2) dla kryterium określonego w pkt 2 i 6 - oświadczenie o zatrudnieniu                                 
albo o wykonywaniu pracy na podstawie stosunku cywilnoprawnego bądź                     
o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, złożone na formularzu stanowiącym 
wzór określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,  

3) dla kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie o liczbie godzin pobytu dziecka                    
w przedszkolu powyżej 5 godzin, złożone na formularzu stanowiącym wzór określony 
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 

4) dla kryterium określonego w pkt 4 – oświadczenie o kontynuacji edukacji 
przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola, 

złożone na formularzu stanowiącym wzór określony w załączniku nr 4 do niniejszej 
uchwały, 

5) dla kryterium określonego w pkt 5 - oświadczenie o objęciu rodziny dziecka 
wsparciem asystenta rodziny, złożone na formularzu stanowiącym wzór określony                   
w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  

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



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 468 /2018 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie 
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina                 
i Miasto Jastrowie.  
             Zmiana ustawy Prawo oświatowe z dnia 14grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r.                           
poz.59ze zm.) wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego. 

Od roku szkolnego 2018/2019 w myśl art.131ust.1 ww. ustawy do przedszkoli 
przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy, przy czym w przypadku 
większej liczby kandydatów niż liczba miejsc na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową 
wartość:  

1) wielodzietność rodziny kandydata,  
2) niepełnosprawność kandydata,  
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny                      
w szkołach podstawowych lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, zgodnie z art.131 ust.4 i 6, na drugim etapie rekrutacji brane                         
są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia                
jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,                       
w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki 
zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ 
prowadzący upoważniony został także do przyznania każdemu kryterium stosownej liczby 
punktów, przy czym kryteria samorządowe, w odróżnieniu od kryteriów ustawowych, mogą 
mieć różną wartość. Poczynając od rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 zadania organu 
prowadzącego w powyższym zakresie dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych                           
w szkołach podstawowych dla których organem prowadzonym jest Gmina i Miasto Jastrowie 
należą  do kompetencji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
W projekcie uchwały proponuje się ustalenie preferencji dla rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy, uwzględnienie interesów 
rodziców pracujących zarobkowo, wprowadzenie kryterium czasu pobytu dziecka                              
w przedszkolu oraz kryterium dotyczącego rodzeństwa uczęszczającego do placówek 
oświatowych dla których organem prowadzonym jest Gmina i Miasto Jastrowie,  a nadto 
ochrona interesów dzieci wychowujących się w rodzinach korzystających ze wsparcia 
asystenta rodziny. 

Powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb rodziców w zakresie opieki                                 
i wychowania przedszkolnego oraz mają za zadanie zaspokoić lokalne potrzeby społeczne. 

Z powyższych względów podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie. 
  
 


