
UCHWAŁA NR IV/30/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji 
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Trzebnica jest organem 
prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 - 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę 
Trzebnica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,

2) liczbę punktów dla każdego z kryteriów,

3) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów.

§ 2. Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 
publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, dla których Gmina Trzebnica jest organem prowadzącym oraz liczbę punktów za 
poszczególne kryteria, określa poniższa tabela:

Nr   Kryterium Liczba 
punktów

1. Kandydaci, których rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący kandydata) 
pracują zawodowo lub studiują w formie dziennej 10 pkt

2. 
Wskazanie objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym przez ośrodek 
pomocy społecznej, poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inną 
instytucję wspomagającą rodzinę 

5 pkt

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola 5 pkt
4. Kandydat, którego miejsce zamieszkania do przedszkola nie przekracza 3 km 3 pkt

5. Kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym i nie został przyjęty do tej placówki 2 pkt

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały są 
następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców lub zaświadczenie o studiowaniu w formie dziennej dla kryterium  
Nr 1,

2) dokument potwierdzający konieczność objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym dla kryterium Nr 2,

3) oświadczenia rodziców dla kryteriów od Nr 3 do Nr 5.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/411/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2018 r. 
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Trzebnica jest organem 
prowadzącym.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE

Gmina Trzebnica jest organem prowadzącym dla publicznych przedszkoli oraz publicznych
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego na swoim terenie.

Przepis art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 z późn. zm.) obliguje organ stanowiący Gminy do określenia kryteriów uwzględnianych na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także
punktów za spełnianie określonego kryterium oraz dokumentów, które te kryteria potwierdzają.

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego jest przeprowadzany, w przypadku równorzędnych
wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane
publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo dana inna
publiczna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W myśl art. 29 ust. 2 pkt 1 przywołanej ustawy w przypadku publicznych przedszkoli,
publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
zadania i kompetencje określone w art. 131 ust. 4 i 6 wykonuje rada gminy.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej Uchwały jest zasadne.
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