
                                                                                                                             
  

RAPORT DOTYCZĄCY PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

W PRZEDMIOCIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA  

W SPRAWIE USTALENIA KRYTERIÓW, WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW  

BRANYCH POD UWAGĘ PODCZAS PRZERPOWADZANIA POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI  

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIŁA 

prowadzonych w terminie 27 stycznia – 4 lutego 2015 roku 

 

 

Informacje wstępne 

 

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia 

kryteriów, wraz z liczbą punktów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piła, odbyły się w dniach 

27 stycznia – 4 lutego 2015 roku. 

Celem konsultacji było zebranie opinii dotyczących zaproponowanych przez Gminę Piła 

samorządowych kryteriów rekrutacyjnych, a także zebranie innych propozycji od mieszkańców miasta 

oraz ogólnych uwag do systemu rekrutacji. 

Konsultacje społeczne były organizowane przez Urząd Miasta Piły, Wydział Oświaty, Kultury 

i Sportu. 

 

Akcja informacyjna 

 

W związku z tym, że kryteria ustalone przez organ prowadzący powinny uwględniać potrzeby 

rodzin najmłodszych pilan oraz zaspokajać lokalne potrzebny społeczne, informacja skierowana była 

przede wszystkim do rodziców mających dzieci w wieku 2 – 5 lat (przyszłych i obecnych 

przedszkolaków). 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przekazał do przedszkoli projekt uchwały oraz list do 

rodziców, zachęcający do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Informacje zostały 

wywieszone na tablicach ogłoszeń w 17 przedszkolach.  

W ramach prowadzonej akcji informacyjnej materiały o konsultacjach zostały zamieszoczone 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły - http://www.pila.pl/ogloszenia-rok-2015.html oraz 

http://konsultacjespoleczne.pila.pl/index.php (w trakacie trwania konsultacji odnotowano 19 odsłon 

http://www.pila.pl/ogloszenia-rok-2015.html
http://konsultacjespoleczne.pila.pl/index.php


                                                                                                                             
  

strony).  

Od 19 stycznia br. informacje na temat konsultacji rozpowszechniły także media, w tym 

między innymi portal informacyjny – Asta24: http://www.asta24.pl/2015/01/21/wazne-dla-rodzicow-

przedszkolakow/. 

 

Formy konsultacji 

 

Mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach mogli przedstawić swoje uwagi: 

 w bezpośrednim spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 

Miasta Piły oraz przedstawicielem pilskich przedszkioli – Dyrektorem Publicznego 

Przedszkola nr 6; 

 poprzez pocztę elektorniczną – wysyłając e-maila na w.lastowski@um.pila.pl; 

 przekazując uwagi pocztą na adres: Urząd Miasta Piły, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 

pl. Staszica 10, (pokój nr 219). 

 

Podsumowanie 

 

Konsultacje społeczne trwały 9 dni. W bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami miasta wzięło 

udział 7 osób. Dodatkowo odebrano 4 e-maile, z czego 2 dotarły przed terminem ropoczęcia 

konsultacji. 

Wszystkie przekazanie informacje zostały przeanalizowane. Preferowanymi kryteriami 

wskazanymi przez uczestników konsultacji, zarówno podczas spotkania jak i przysłanymi przez pocztę 

elektorniczną, były zaproponowane w projekcie uchwały. Pojawiły się także inne propozycje, które 

w większości nawiązywały do listy zaproponowanych kryteriów. Dotyczyły między innymi zwrócenia 

uwagi, aby w kryteriach preferować miejsca zamieszkania kandydata oraz pracę rodziców za granicą. 

Pojawiło się także kryterium, kótre miało na celu promowanie rodziców deklarujących podyt dziecka 

w przedszkolu powyżej 9 godzin. Najwięcej wątpiwości wzbudzało kryterium, które dotyczyło 

wspierania rodziców w opiece nad kandydatem przez krewnych kandytata. Obawy rodziców budził 

sposób werfikacji kryterium oraz dodatkowego promowania rodziców, którzy i tak już mają wspracie 

ze strony rodziny.  

  

http://www.asta24.pl/2015/01/21/wazne-dla-rodzicow-przedszkolakow/
http://www.asta24.pl/2015/01/21/wazne-dla-rodzicow-przedszkolakow/
mailto:w.lastowski@um.pila.pl


                                                                                                                             
  

Po zakończeniu konsultacji i przeanalizowaniu propozycji oraz wniosków, a także uwag 

i sugestii zgłaszanych przez dyrektorów przedszkoli i doświadczenia z poprzedniego naboru, 

z uwzględnieniem przepisów prawa, zmieniono zaproponowany projekt uchwały i w ostateczności 

zaproponowano 6 następujących kryteriów:  

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 miejsce zamieszkania znajduje się w odległości do 3 km od najbardziej 

preferowanego przedszkola – 2 punkty; 

6) kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) 

znajduje się w odległości do 3 km od najbardziej preferowanego przedszkola – 1 punkt. 


