
 

 

 

 

Uchwała Nr XXXV/182/2018 

Rady Gminy Mały Płock 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów 

potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mały Płock. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), art. 131 ust. 4 i 6 oraz          

art. 154 ust. 3, 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 ) Rada 

Gminy Mały Płock uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mały Płock oraz ilość punktów        

i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia: 

 

 

L

p. 

Kryterium Liczba 

punktów 

Dokument 

potwierdzający 

spełnienie kryterium 

1.  Kandydat podlega rocznemu 

obowiązkowemu przygotowaniu 

przedszkolnemu oraz któremu gmina ma 

obowiązek zapewnić możliwość 

korzystania z wychowania 

przedszkolnego 

15 wniosek rodziców 

(opiekunów 

prawnych)  

o przyjęcie 

kandydata do 

przedszkola 

2.  Oboje rodzice (opiekunowie prawni) 

kandydata pracują zawodowo, uczą się w 

trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

10 oświadczenie 

rodziców 

(opiekunów 

prawnych) 

kandydata 

3.  Samotny rodzic (opiekun prawny) 

kandydata pracuje zawodowo, uczy się w 

trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność 

10 oświadczenie 

rodzica (opiekuna 

prawnego) 

kandydata 



gospodarczą 

4.  Rodzeństwo kandydata przyjęte do tego 

samego przedszkola na rok szkolny, na 

który jest prowadzona rekrutacja 

10 oświadczenie 

rodziców 

(opiekunów 

prawnych) 

kandydata 

 

 

 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przedszkolach należy przez to 

rozumieć do dnia 31 sierpnia 2019 r., także oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych. 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock. 

 

      § 4 

Traci moc Uchwala Nr XXV/136/17 Rady Gminy Mały Płock z dnia 14 lutego 

2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów 

potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mały Płock  

(Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2017 r. poz. 715). 

 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                    Jarosław Gałązka 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe zaistniała konieczność zmiany Uchwały Rady Gminy Mały Płock 

określającej kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mały Płock. Na podstawie art. 131,   

ust. 4 i 6  ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola lub publicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów  

zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby 

kandydatów spełniających kryteria, przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne wg kryteriów określonych art. 131 ust.2 w/w ustawy. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane 

publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania 

przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, a na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 

dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic 

samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z 

obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ 

prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku uzgodnień z 

dyrektorami szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały 

przedszkolne. 


