
UCHWAŁA NR XXXIV/232/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 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 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala co następuje: 

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

a) Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują/ studiują /uczą się w systemie dziennym - 7 punktów. 

b) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego oddziału przedszkolnego/szkoły – 6 punktów. 

c) Jeden z rodziców kandydata pracuje/studiuje w systemie dziennym – 5 punktów . 

d) Punkt przedszkolny/oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca 
zamieszkania kandydata – 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. Traci moc 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. 

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

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Potrzeba podjęcia uchwały wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty. Kryteria określone na drugim etapie 
postepowania rekrutacyjnego określono na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Kryteria zapewniają jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny 
oraz lokalnych potrzeb społecznych. Poza określeniem kryteriów organ prowadzący szkoły określa także 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 
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