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Uchwała Nr …….../18 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia …. stycznia 2018r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych  
w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół 
podstawowych na terenie Gminy Marcinowice.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2017r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art.131 ust. 4, 6  i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59, poz. 949, poz. 2203) Rada Gminy Marcinowice uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 
1. Określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Marcinowice, liczbę 
punktów przyznaną  danemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: 
L.p. Kryterium Liczba 

punktów 
Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  lub 
rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 
dziecko pracują/pracuje prowadzą/prowadzi 
gospodarstwo rolne albo pozarolniczą 
działalność gospodarczą lub uczą się/uczy się 
(studiują/studiuje) w systemie dziennym   

10 Oświadczenie rodzica/ 
opiekuna prawnego 

2. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, w 
którym prowadzona jest rekrutacja będzie 
uczęszczało do tego samego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego lub szkoły 
podstawowej 

8 Dane potwierdza dyrektor 
przedszkola, szkoły  na 
podstawie prowadzonej 
dokumentacji 

3. Dziecko wymaga wydłużonej opieki 
przedszkolnej (minimum 8 godzin dziennie) ze 
względu na pracę zawodową lub naukę w 
systemie dziennym  rodziców/opiekunów 
pranych lub rodzica/opiekuna prawnego   

6 Oświadczenie rodzica/ 
opiekuna prawnego 

4.  W obwodzie zamieszkują krewni wspierający 
rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica 
samotnie wychowującego/opiekuna prawnego 
w sprawowaniu opieki nad kandydatem 

4 Oświadczenie rodzica/ 
opiekuna prawnego  

2. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice, liczbę punktów 
przyznaną  danemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: 
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L.p. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium 

1. Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych 
lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 
wychowującego dziecko znajduje się w 
obwodzie szkoły  

10 Oświadczenie rodzica/ 
opiekuna prawnego 

2. Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego w tej samej szkole   

8 Dane potwierdza dyrektor 
szkoły  na podstawie 
prowadzonej dokumentacji 

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej 
szkoły podstawowej   

6 Dane potwierdza dyrektor 
szkoły  na podstawie 
prowadzonej dokumentacji  

4.  W obwodzie zamieszkują krewni kandydata 
wspierający rodziców/opiekunów prawnych 
lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 
wychowującego dziecko w sprawowaniu 
opieki nad kandydatem 

4 Oświadczenie rodzica/ 
opiekuna prawnego  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 
 
§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/203/17 Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 marca 2017r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr …….../18 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia …. stycznia 2018r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych  
w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół 

podstawowych na terenie Gminy Marcinowice.  

 Zgodnie z art.131 ust. 4, 6  i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59, poz. 949, poz. 2203) w przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu 
dany oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej  nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone 
przez Radę Gminy. Ponadto określane są dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz  
każdemu kryterium określa liczbę punktów. 

 Natomiast zgodnie z art. 133 ust. 2 cyt. wyżej ustawy  kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.  
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy.  

 Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zarówno 
do oddziałów przedszkolnych, klas I szkoły podstawowej jak i tworzonego na terenie Gminy 
Marcinowice przedszkola.  Proponowane kryteria były uzgadniane z dyrektorami szkół,  dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice.   

 Wobec powyższego wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


