
UCHWAŁA NR XVI/106/2016
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf pkt 1 ) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2015r., poz.2156 z późn. zm.), Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria naboru do Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z odpowiadającą im liczbą punktów: 

a) Dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu - 8 punktów 

b) Dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących, studiujących lub uczących się w systemie dziennym - 
7 punktów 

c) Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego samego oddziału przedszkolnego/szkoły – 6 punktów 

d) Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje/studiuje w systemie dziennym – 5 punktów 

e) Punkt przedszkolny/oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca 
zamieszkania dziecka – 4 punkty.

§ 2. Ustala się dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów o których mowa w § 1, tj.: 

a) Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie 
dziennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn

Id: IYFWX-RTQJJ-CIWMH-CAUWN-VBCWU. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite 
zasady rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół różnego typu. Zgodnie z jej zapisami do klasy 
pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się na podstawie 
zgłoszenia rodziców wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza 
obwodem danej szkoły mogą być przyjęci, gdy dana placówka dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do kompetencji rady gminy należy ustalenie 
kryteriów, które uwzględniane będą w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria te mają zapewnić jak najpełniejszą 
realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Każde z tych kryteriów musi mieć 
określoną wartość punktową. Poza określeniem kryteriów organ prowadzący szkołę określa także dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia spełnienia przez kandydata poszczególnych kryteriów. 
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