
UCHWAŁA NR XXX/244/2017
RADY GMINY MOGILANY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnianie, 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art.131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Gminy Mogilany

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie, w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych 
przez Gminę Mogilany:

1) dziecko podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego- 50 punktów, (dokument 
potwierdzający kryterium: skrócony akt urodzenia dziecka)

2) dziecko pięcioletnie- 17 punktów, (dokument potwierdzający kryterium: skrócony akt urodzenia dziecka)

3) dziecko czteroletnie i trzyletnie- 15  punktów,  (dokument potwierdzający kryterium: skrócony akt urodzenia 
dziecka)

4) dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, pobierają naukę 
w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 9 punktów  
(dokument potwierdzający kryterium: oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o zatrudnieniu, pobieraniu 
nauki w systemie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, bądź pozarolniczej działalności gospodarczej),

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego  lub kontynuuje edukację w szkole 
podstawowej, w obwodzie, której funkcjonuje przedszkole lub oddział przedszkolny –7 punktów, (dokument 
potwierdzający kryterium: oświadczenie rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa 
kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo kandydata 
w szkole),

6) zadeklarowanie przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z oferty 
przedszkola powyżej pięciu godzin, stanowiących podstawę programową- trzy godziny i więcej- 5 punktów, 
(dokument potwierdzający kryterium: oświadczenie rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów zawarte we 
wniosku, dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, ponad podstawę 
programową- trzy godziny i więcej).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie  ustalenia 
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz  oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych.

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

Konieczność zmiany Uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2016

roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jest wynikiem wprowadzenia ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), gdzie w Rozdziale 6, w art.

131 określono zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, poprzednio zapisanych w ustawie o

systemie oświaty.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na

obszarze danej gminy (art. 131 ust 1). W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc,

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria

ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą

zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, ww. jednostki nadal dysponują wolnymi

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę kryteria określone

przez organ prowadzący, który w myśl zapisów art. 131 ust. 6, określa, nie więcej niż 6 kryteriów,

przyznaje każdemu kryterium określoną ilość punktów, przy czym każde kryterium może mieć

różną wartość. Rada Gminy określa rodzaj dokumentów, które potwierdzają kryteria rekrutacji.
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