
UCHWAŁA NR V/43/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20c ust. 4,6 i 8 w związku z art. 20 zf ust 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.), oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz:

1. Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dotyczy tylko przedszkoli) - 
za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godzin - 1 pkt (max 6 pkt)

2. Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących albo dziecko wychowywane przez 
jednego pracującego rodzica/opiekuna - 15 pkt

3. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w tym samym 
przedszkolu - 5 pkt.

§ 2. 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:

1. zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów 
dziecka (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub 
prowadzeniu działalności gospodarczej (oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej);

2. oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka zawarte we wniosku dotyczące 
deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

3. oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej 
samej placówki.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

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

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia
2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na
obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w
przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
łącznie następujące kryteria ustawowe:

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 lub inna
forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy
upoważniona jest do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw.
„kryteriów gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty
niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.

Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień
z dyrektorami przedszkoli, szkół podstawowych oraz uwzględnione były w procesie
rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015.

Powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb przeważającej grupy rodziców dzieci
w wieku 3-4 lat w zakresie zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, wychowania
i opieki nad ich dziećmi.
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