
UCHWAŁA NR XXXV/254/2018
RADY GMINY STOLNO

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych i do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę 
Stolno oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 131 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz  z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
i do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Stolno oraz 
dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnienie kryteriów

1. Oboje rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata lub rodzic/opiekun prawny 
samotnie wychowujący kandydata 
pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi 
działalność gospodarczą lub pobiera naukę 
w systemie dziennym

20 Pisemne oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych lub stosowne 
zaświadczenie z zakładu pracy / szkoły

2. Co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata 
będzie w roku szkolnym, którego wniosek 
dotyczy, kontynuowało wychowanie 
przedszkolne w przedszkolu publicznym / 
oddziale przedszkolnym w publicznej 
szkole podstawowej / w publicznej innej 
formie wychowania przedszkolnego, do 
których prowadzona jest rekrutacja lub 
będzie realizowało obowiązek szkolny 
w szkole podstawowej, w której 
funkcjonuje przedszkole / oddział 
przedszkolny / inna forma wychowania 
przedszkolnego

5 Pisemne oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych lub stosowne 
zaświadczenia ze szkoły podstawowej

3. Kandydat nie korzystał z wychowania 
przedszkolnego w oddziałach 
przedszkolnych / innych formach 
wychowania przedszkolnego w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Stolno

3 Pisemne oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych lub stosowne 
zaświadczenia ze szkoły podstawowej

4. Kandydat do przedszkola / oddziału 
przedszkolnego / innej formy wychowania 
przedszkolnego, zamieszkuje 
w miejscowości należącej do obwodu 
szkoły podstawowej, przy której 
funkcjonuje przedszkole / oddział 
przedszkolny / inna forma wychowania 
przedszkolnego, o przyjęcie do którego 
ubiega się kandydat

2 Pisemne oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych o miejscu 
zamieszkania lub stosowne zaświadczenie 
z ewidencji ludności Urzędu Gminy Stolno
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§ 2. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, przekracza ilość 
wolnych miejsc w placówkach, o których mowa w § 1, kolejność przyjęć ustala się w oparciu o kryterium daty 
wpływu wniosku. Pierwszeństwo przysługuje kandydatom, których wnioski złożone zostały we wcześniejszym 
terminie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kołodziejek
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe Rada Gminy w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek, o których mowa w §
1 uchwały, określa kryteria rekrutacji biorąc pod uwagę zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeby
dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeby rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący
kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalne potrzeby. Rada
Gminy określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Zgodnie z ust. 6 cytowanego
wyżej artykułu Rada Gminy określa nie więcej niż 6 kryteriów, przyznając każdemu kryterium określoną
liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Mając powyże na względzie przyjęcie uchwały jest zasadne.
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