
Zarządzenie Nr 47(7)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych 

pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piła

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 
29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultację w celu wyrażenia opinii przez 

Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu 

Uchwały  Rady Miasta  Piły  w sprawie  ustalenia  kryteriów,  wraz  z  liczbą  punktów, 

branych  pod  uwagę  podczas  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piła.

2. Treść projektowanej uchwały stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20 stycznia 2015 r.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 3 lutego 2015 r.

§ 3. Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest 

równoznaczne z rezygnacją z prawa jej wyrażenia.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  zostanie  przekazany  Radzie  projekt 

uchwały, o którym mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia w wersji papierowej i elektronicznej.

§ 5. Komórką  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Piły  odpowiedzialną 

za przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Wydział  Oświaty,  Kultury 

i Sportu.



§ 6. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty, 

Kultury i Sportu.

§ 7. Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Piotr Głowski



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 47(7)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych 

pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piła

W związku  z  art.  30  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 1 pkt 2 załącznika do Uchwały 

Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności 

Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  który  nakłada  obowiązek  przeprowadzenia 

konsultacji  i  wyrażenia opinii  organizacji  pozarządowych,  w przedmiocie  projektów 

uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, uważam, iż 

podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.



Załącznik

do Zarządzenia Nr 47(7)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych 

pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piła

– PROJEKT –

Uchwały Nr ...........................

Rady Miasta Piły

z dnia ..................................... 2015 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Piła

Na podstawie  art.  18  ust.  1 w związku z  art.  7  ust.  1  pkt.  8  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz 
art. 20c ust.  4  i  6  ustawy z dnia 7 września 1991r.  o  systemie oświaty (j.t.  Dz. U.  z  2004 r.  Nr 256,  
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz.     1020  , Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz.  1532 i Nr 227, poz.  1658, z  2007 r. Nr 42,  poz. 273, Nr 80, poz.  542, Nr 115,  poz.  791, Nr 120, 
poz.     818  , Nr 180,  poz.  1280 i Nr 181, poz. 1292,  z 2008 r. Nr 70,  poz.  416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 
poz.     1370   i Nr  235,  poz.  1618,  z  2009  r. Nr  6,  poz.  33,  Nr     31,  poz.  206  , Nr  56,  poz.  458, Nr  157, 
poz.     1241   i Nr 219, poz. 1705, z  2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, 
poz.     991  ,  z  2011 r. Nr  106,  poz.  622, Nr 112,  poz.  654, Nr 139,  poz.  814, Nr  149,  poz.  887 i Nr 205, 
poz.     1206  , z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 
290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877), uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie 

postępowania  rekrutacyjnego  lub  jeżeli,  po  zakończeniu  tego  etapu,  publiczne 

przedszkole  prowadzone przez  Gminę Piła  dysponuje wolnymi miejscami,  na drugim 

etapie  postępowania  rekrutacyjnego  ustala  się  następujące  kryteria  wraz  z  liczbą 

punktów:

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=1198&qppozycja=1198
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=1146&qppozycja=1146
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=811&qppozycja=811
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=642&qppozycja=642
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=598&qppozycja=598
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=538&qppozycja=538
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=290&qppozycja=290
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=7&qppozycja=7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=1650&qppozycja=1650
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=1317&qppozycja=1317
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=1265&qppozycja=1265
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=1191&qppozycja=1191
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=827&qppozycja=827
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=87&qppozycja=87
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2012&qpnr=979&qppozycja=979
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2012&qpnr=941&qppozycja=941
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=205&qppozycja=1206
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=205&qppozycja=1206
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=149&qppozycja=887
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=139&qppozycja=814
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=112&qppozycja=654
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2011&qpnr=106&qppozycja=622
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=148&qppozycja=991
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=148&qppozycja=991
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=127&qppozycja=857
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=54&qppozycja=320
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2010&qpnr=44&qppozycja=250
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=219&qppozycja=1705
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=157&qppozycja=1241
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=157&qppozycja=1241
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=56&qppozycja=458
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=31&qppozycja=206
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2009&qpnr=6&qppozycja=33
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=235&qppozycja=1618
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=216&qppozycja=1370
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=216&qppozycja=1370
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=145&qppozycja=917
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=70&qppozycja=416
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=181&qppozycja=1292
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=180&qppozycja=1280
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=120&qppozycja=818
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=120&qppozycja=818
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=115&qppozycja=791
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=80&qppozycja=542
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2007&qpnr=42&qppozycja=273
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=227&qppozycja=1658
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=208&qppozycja=1532
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=208&qppozycja=1532
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2006&qpnr=144&qppozycja=1043
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=249&qppozycja=2104
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=167&qppozycja=1400
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=131&qppozycja=1091
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=122&qppozycja=1020
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=122&qppozycja=1020
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=94&qppozycja=788
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2005&qpnr=17&qppozycja=141
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2004&qpnr=281&qppozycja=2781
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=18-12-2014&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2004&qpnr=273&qppozycja=2703
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=22-12-2014&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=1072&qppozycja=1072
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=22-12-2014&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=379&qppozycja=379
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=22-12-2014&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=1318&qppozycja=1318
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=22-12-2014&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2013&qpnr=645&qppozycja=645


1) kandydat mający odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 32 punkty;

2) kandydat,  którego  oboje  rodzice  (prawni  opiekunowie)  pracują,  pobierają  naukę 

w trybie  dziennym,  prowadzą  działalność  gospodarczą  lub  gospodarstwo  rolne  – 

16 punktów;

3) kandydat,  którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje,  pobiera naukę 

w trybie  dziennym,  prowadzi  działalność  gospodarczą  lub  gospodarstwo  rolne  – 

8 punktów;

4) kandydat,  którego rodzeństwo będzie  kontynuowało  w tym samym roku szkolnym 

edukację przedszkolną w najbardziej preferowanym przedszkolu – 4 punkty;

5) kandydat, którego w odległości do 3 km od przedszkola znajduje się miejsce pracy 

przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 2 punkty;

6) kandydat, którego rodzice są wspierani w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem 

przez krewnych (np. dziadków kandydata) zamieszkujących w odległości do 3 km od 

przedszkola lub przez rodzeństwo kandydata, które uczęszcza do szkoły znajdującej się 

w odległości do 3 km od przedszkola – 1 punkt.

§ 2. Określa  się  dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  kryteriów,  o  których 

mowa w § 1:

1) kryteria wymienione w § 1 pkt 2 i 3 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

o pobieraniu  nauki  w  systemie  dziennym,  zatrudnieniu,  prowadzeniu  działalności 

gospodarczej lub gospodarstwa rolnego;

2) kryteria  wymienione  w  § 1  pkt  4  –  kopia  deklaracji  złożona  przez  rodziców 

(opiekunów prawnych) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo 

kandydata w przedszkolu pierwszego naboru;

3) kryteria  wymienione w § 1 pkt  5  – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

o miejscu pracy;

4) kryteria  wymienione w § 1 pkt  6  – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

o osobach wspierających opiekę nad dzieckiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr .....................

Rady Miasta Piły

z dnia ............................. 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Piła

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 

2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli.  W myśl 

art. 20c  ust.1  ustawy  o  systemie  oświaty  do  przedszkola  przyjmowane  są  dzieci 

zamieszkałe  na  obszarze  danej  gminy.  W przypadku  większej  liczby kandydatów niż 

liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są 

pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie 

postępowania  rekrutacyjnego  lub  jeśli  po  zakończeniu  tego  etapu  przedszkole  nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do 

określenia  kryteriów,  branych pod uwagę na drugim etapie,  tzw.  kryteriów gminnych. 

Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

ich spełnienia. Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji 

i uzgodnień z dyrektorami, radami pedagogicznymi i radami rodziców przedszkoli oraz 

uwzględnione  były,  w dużej  części,  w procesie  rekrutacji  do  przedszkoli  i oddziałów 

przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015. 

Powyższe  kryteria  wychodzą  naprzeciw  potrzebom  rodziców  dzieci  w  wieku 

przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb przeważającej grupy rodziców dzieci 



w wieku 3-5 lat w zakresie zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, wychowania 

i opieki nad ich dziećmi.


