
UCHWAŁA NR XVI/91/2016
RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o 
systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych prowadzonych przez gminę Michałowice:

Kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów

Dziecko 4 - 6-letnie 10 Oświadczenie
Dziecko obojga rodziców / opiekunów 
prawnych pracujących, studiujących w 
systemie stacjonarnym, prowadzących 
działalność rolniczą podlegającą 
ubezpieczeniu KRUS,

5 Zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku 
samozatrudnienia aktualny wypis z CEIDG lub 
KRS, poświadczenie
rozliczania się z ZUS-em lub urzędem 
skarbowym, itp., zaświadczenie z uczelni 
zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów

Dziecko rodzica / opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego dziecko 
pracującego, studiujących w systemie 
stacjonarnym, prowadzącego 
działalność rolniczą podlegającą 
ubezpieczeniu KRUS,

5 j.w
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka

Dziecko, którego rodzice odprowadzają 
podatek dochodowy w Gminie 
Michałowice

5 Oświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub 
czasowy lub inny dokument urzędowy dla 
potwierdzenia
kryterium

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 
powyżej 5 godzin

3 Oświadczenie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Michałowice

Ewa Krawczyk
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Uzasadnienie

Ustawa o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

W związku z tym, że Gmina Michałowice nie prowadzi przedszkoli samorządowych, zobowiązana jest do
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych spełniających warunki, o których
mowa w art. 90 ust 1 b ustawy o systemie oświaty. Jednym z tych warunków jest przeprowadzenie rekrutacji
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty.

W myśl art. 20c ust. 1 powołanej ustawy, do przedszkola lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.

Kiedy liczba kandydatów do przedszkola jest większa niż liczba miejsc, to na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców,

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, oddział przedszkolny lub inna ww. forma wychowania przedszkolnego
nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest, jako organ prowadzący, do określenia
kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium określa się
liczbę punktów, przy czym każde z nich może mieć różną wartość. Ponadto, rada gminy upoważniona została do
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego.

Należy zaznaczyć, iż dzieci 6- letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
w Gminie Michałowice mają zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na
mocy prawa.

Dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a gmina ma obowiązek
zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczyć będzie również dzieci
3 letnich.

Wobec powyższego zasadnym wydaje się podjęcie niniejszej uchwały.
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