
UCHWAŁA NR 191/XLII/2018
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Opatów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania 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 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.), art. 131 ust. 4 i 6 oraz art.133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru wraz z ich wartością punktową w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Opatów jest organem prowadzącym na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, wraz z ich wartością punktową, oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się kryteria naboru wraz z ich wartością punktową brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych 
dla których Gmina Opatów jest organem prowadzącym – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 191/XLII/2018

Rady Gminy Opatów

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Kryteria naboru wraz z ich wartością punktową w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów  
przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Opatów jest organem  
prowadzącym.

Lp. Kryterium Wartość punktowa Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia kryteriów

1 Dziecko sześcioletnie oraz 
dziecko z odroczonym 
obowiązkiem szkolnym 
ubiegające się o przyjęcie do 
oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej.

60 pkt Wniosek o przyjęcie dziecka 
zawierający informację o dacie 
urodzenia i miejscu zamieszkania 
kandydata lub informację o decyzji 
dyrektora szkoły o odroczeniu 
obowiązku szkolnego

2 Dziecko pięcioletnie mające 
prawo do wychowania 
przedszkolnego.

40 pkt Wniosek o przyjęcie dziecka 
zawierający informację o dacie 
urodzenia i miejscu zamieszkania 
kandydata

3 Dziecko którego rodzic/rodzice 
(prawni opiekunowie) pozostają 
w stosunku pracy, wykonują 
prace na podstawie umowy 
cywilno – prawnej, uczą się w 
trybie dziennym, prowadzą 
indywidualne gospodarstwo rolne 
lub rolniczą/ pozarolniczą 
działalność gospodarczą

40 pkt obydwoje rodzice 
pracujący oraz 

pracujący rodzic 
samotnie wychowujący 

dziecko,
20 pkt. jeden rodzic 

pracujący

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych o miejscu i formie 
pracy/nauki/działalności

4 Zadeklarowany czas pobytu 
dziecka w oddziale 
przedszkolnym

1 pkt za każdą 
zadeklarowaną godzinę

Deklaracja pobytu dziecka
w  oddziale przedszkolnym w 
szkole podstawowej

5 Dziecko którego rodzeństwo 
będzie kontynuowało edukację 
przedszkolną w tej samej 
placówce edukacyjnej

5 pkt Oświadczenie rodziców /prawnych 
opiekunów o uczęszczaniu 
rodzeństwa do danej placówki 
edukacyjnej

6 Oddział przedszkolny jest 
najbliższą placówką względem 
miejsca zamieszkania lub pracy 
co najmniej jednego z 
rodziców/prawnych opiekunów.

1 pkt Oświadczenie rodziców /prawnych 
opiekunów potwierdzające 
najbliższe położenie placówki 
względem miejsca zamieszkania lub 
pracy

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr 191/XLII/2018

Rady Gminy Opatów

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza 
obwodem publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Opatów jest organem prowadzącym.

Lp. Kryterium Wartość punktowa Dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia 
spełnienia kryterium

1 Kontynuacja nauki w danej szkole po 
obyciu rocznego przygotowania 
przedszkolnego

15 pkt Oświadczenie rodziców 
/prawnych opiekunów o 
odbyciu rocznego 
przygotowania 
przedszkolnego w danej 
szkole.

2 W szkole kształci się rodzeństwo 
kandydata

8 pkt Oświadczenie rodziców 
/prawnych opiekunów o 
uczęszczaniu 
rodzeństwa do danej 
szkoły.

3 Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż 
do szkoły obwodowej.

4 pkt Oświadczenie rodziców 
/prawnych opiekunów o 
miejscu zamieszkania.

4 Miejsce pracy rodziców/opiekunów 
prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

2 pkt Oświadczenie rodziców 
/prawnych opiekunów o 
ich miejscu pracy 
zawodowej.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

mgr inż. Witold Łacny
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Uzasadnienie
Na mocy art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r., poz. 60) został uchylony rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
„przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych
szkół i publicznych placówek”, w tym przepis upoważniający organ prowadzący do określenia kryteriów rekrutacji
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. Jednocześnie weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) regulujące zasady przyjmowania do publicznych
szkół i placówek oświatowych.Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r., poz. 59) do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy
warunek, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej
innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria: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 jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i
jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą
pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ
prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.Celem uchwały jest określenie tzw.
gminnych kryteriów rekrutacyjnych do publicznych oddziałów przedszkolnych. Należy zaznaczyć, iż dzieci 6
letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych na mocy prawa.Niniejsza uchwała nie powoduje skutków finansowych.
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