
Projekt 
Uchwała nr XXXVI/…../2017 

Rady Gminy Grodziec 

z dnia 18 stycznia 2018 roku 

 
 

 w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Grodziec. 

 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 29 ust. 2 
pkt. 1 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:  
 
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Grodziec, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością: 
1) pierwszeństwo przysługuje kandydatom rodziców pracujących/uczących się / prowadzących 
gospodarstwo rolne, a w przypadku braku rozstrzygnięcia kandydatom najstarszym, 10 pkt., 
2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki 2 pkt., 
3) zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin 5 pkt. 
 
§ 2. Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa  
w § 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku. 
 
§ 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gminy Grodziec mogą być przyjęci do publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, Gmina Grodziec nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym 
publicznym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.  
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Grodźcu  
i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie. 
 
§ 5. Traci moc uchwała nr VI/22/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Grodziec, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
 

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

     Przewodniczący  
Rady Gminy Grodziec 
 
    Mariusz Woźniak 

 



 
Opracowała: 
Karolina Szynkiewicz 

UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XXXVI/……./2018 

Rady Gminy Grodziec z dnia 18 stycznia 2018 roku. 
 
 

w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziec. 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), 
uregulowała zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych. 
Konsekwencją tej regulacji jest m. in. określenie jednakowych i wiążących wszystkie publiczne 
przedszkola, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych kryteriów. Uchwała 
reguluje kwestie związane z rekrutacją do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych. 
W związku z tym przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 

     Przewodniczący 
Rady Gminy Grodziec  
 
    Mariusz Woźniak  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


