
UCHWAŁA NR XIII/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm. poz. 1309 i poz. 1696), art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;

2) miejscu pracy - należy przez to rozumieć miejsce świadczenia pracy w ramach umowy o pracę, umowy 
cywilno - prawnej zawartej na okres nie krótszy niż dany rok szkolny, stałe miejsce świadczenia 
działalności gospodarczej;

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek rodzica dziecka o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego/klasy pierwszej szkoły podstawowej.

§ 2. Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów obowiązujące na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) dziecko, które wcześniej korzystało z wychowania przedszkolnego w innym niż dotychczas przedszkolu/ 
oddziale przedszkolnym - 5 pkt;

2) rodzeństwo dziecka uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, lub szkoły - 
5 pkt;

3) oboje rodzice dziecka lub rodzic samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy 
o pracę, umowy cywilno - prawnej, uczący się w trybie dziennym, prowadzący gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą - 6 pkt.

4) tylko jedno z dwojga rodziców wykonuje pracę na podstawie mowy o pracę, umowy cywilno - prawnej, 
uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 
3 pkt.

5) szczególne zdarzenie losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniające konieczność 
uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole - 3 pkt;

6) miejsce pracy rodzica znajduje się w pobliżu przedszkola, a w przypadku oddziału przedszkolnego 
w szkole, w obwodzie danej szkoły - 2 pkt.

§ 3. Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów obowiązujące w postępowaniu 
rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych:

1) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole - 2 pkt;

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 2 pkt;

3) miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły - 2 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka wspomagający rodziców w zapewnieniu należytej 
opieki nad dzieckiem - 1 pkt.

§ 4. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryteriów określonych w § 2 i § 3 będzie oświadczenie 
rodzica.

§ 5. Na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej przyjmuje się dzieci, które w postępowaniu rekrutacyjnym/uzupełniającym uzyskały największą 
ilość punktów.
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§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Sędziszów

Adam Mysiara
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Uzasadnienie

Przepisy prawa oświatowego zobowiązują organy prowadzące do określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
szkół podstawowych.

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, organy prowadzące są zobowiązane do końca stycznia
podać do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny. Niniejsza uchwała ma odniesienie do bardziej przyjaznych dla potrzeb
rodziców kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych. W treści uchwały
szczegółowiej określa się zagadnienie kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego, eliminuje
się kryterium deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz uwzględnia się sytuację osób
samotnie wychowujących dzieci.
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