
UCHWAŁA NR XXXIII/199/17
RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Warka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1)), art.131 ust. 4-6 i 8  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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka:

1) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub uczęszcza do szkoły, w której prowadzone jest to przedszkole, 
oddziały przedszkolne- 25 pkt;

2) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny- 20 pkt;

3) kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej- 15 pkt;

4) kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują na podstawie umowy o pracę, umowy 
cywilno-prawnej, pobierają naukę w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również
do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko)- 15 pkt;

5) zadeklarowanie czasu pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie- maksymalnie 15 pkt 
(każda godzina powyżej 5 godzin- 5 pkt);

6) kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje na podstawie umowy
o pracę, umowy cywilno-prawnej, pobiera naukę w trybie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne 
lub pozarolniczą działalność gospodarczą- 5 pkt;

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych 
przez gminę Warka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.



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

 

Przewodnicząca Rady

Aldona Rzeźnik

1) Dz.U. z 2016 poz. 1579, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948



Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe reguluje na poziomie ustawowym kryteria
przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych. Konsekwencją tej regulacji jest m.in. określenie jednakowych
i wiążących wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kryteriów
branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (art. 131 ust. 1 i 2 ww.
ustawy). Ponadto ustawa (art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt) powierza Radzie
Miejskiej kompetencje do określenia dodatkowych kryteriów, dokumentów potwierdzających ich
spełnianie oraz przypisanie im punktacji w sytuacji, kiedy rekrutacja prowadzona w oparciu
o powszechne kryteria nie dała rozstrzygnięcia i konieczny jest drugi etap postępowania
rekrutacyjnego.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały w ww. przedmiocie, której zapisy
będą miały zastosowanie począwszy od postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.
Zaproponowane w projekcie niniejszej uchwały kryteria skonsultowano z dyrektorami
publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych, w których prowadzone są
oddziały przedszkolne.




