
UCHWAŁA NR XXXII/298/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina 

Pobiedziska jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), art.131 ust 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 910 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola  i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, podaje ich wartość punktową oraz określa się 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

L.p. Kryteria dodatkowe liczba 
punktów dokumenty potwierdzające kryterium

1

Dziecko w roku szkolnym, na który 
odbywa się nabór, podlega obowiązkowi 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego.                                            
        

80

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie 
dziecka do publicznego przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej.

2

Oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, 
studiują dziennie lub wykonują rolniczą lub 
pozarolniczą działalność 
gospodarczą.                       

20

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie 
dziecka do publicznego przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej.

3

Dziecko, którego rodzeństwo w roku 
szkolnym, na który odbywa się nabór 
będzie rozpoczynało lub kontynuowało 
edukację przedszkolną w przedszkolu 
wskazanym we wniosku.

15

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych zawarte w deklaracji o kontynuowaniu 
edukacji przedszkolnej dziecka (rodzeństwa 
kandydata) w danym przedszkolu lub złożonym 
Wniosku o przyjęcie dziecka (rodzeństwa 
kandydata) do danego publicznego 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej.

4

Wyłącznie jeden z rodziców/prawnych 
opiekunów pracuje, studiuje dziennie lub 
wykonuje rolniczą lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą.                             

10

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie 
dziecka do publicznego przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej.

5

Dziecko, którego oboje rodziców / 
opiekunów prawnych mieszka w gminie 
Pobiedziska i rozlicza podatek dochodowy 
w Urzędzie Skarbowym właściwym dla 
mieszkańców Gminy 
Pobiedziska.                                                

8

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie 
dziecka do publicznego przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej.

6

W przypadku, gdy liczba kandydatów, 
którzy uzyskali taką samą liczbę punktów 
jest większa od liczby miejsc, kryterium 
rozstrzygającym jest kwalifikacja 
kandydatów w oparciu o ich wiek. 
Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się 
od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc 

5 Zgodnie z danymi zamieszczonymi przez 
rodziców we wniosku rekrutacyjnym.
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i dzień urodzenia.

§ 2. Traci moc uchwała nr  XVIII/177/2020 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Pobiedziska 
jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

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

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

do uchwały w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których Gmina Pobiedziska jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przeprowadza się dwuetapowo.
Jeżeli o przyjęcie ubiega się większa liczba kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.910 z późn. zm.), wynikające z
konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub

jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Rada gminy

może określić nie wiecej niż sześć kryteriów. Zaproponowane kryteria, liczby punktów za ich spełnienie

oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia podlegały konsultacji z dyrektorami

przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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