
UCHWAŁA NR XXI/237/17
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
prowadzonego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego 

na terenie Gminy Miejskiej Kościan do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokument 
potwierdzający 

spełnienie kryterium
1 2 3 4
1. Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują 

pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; 
kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego 
dziecko

64 zaświadczenie

2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola 32 oświadczenie
3. Dziecko, które w przyszłym roku będzie podlegało obowiązkowemu 

przygotowaniu przedszkolnemu
16 oświadczenie

4. Rodzeństwo dziecka ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola 
(rodzeństwo wychowuje się w rodzinie prowadzącej wspólne 
gospodarstwo domowe)

8 oświadczenie

5. Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w 
postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do żadnego 
przedszkola

4 oświadczenie

6. Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów  pracuje, 
wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie 
dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą, a drugi rodzic/prawny opiekun poszukuje pracy; kryterium 
stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego dziecko, 
który poszukuje pracy

2 zaświadczenie

§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie danego kryterium 

komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/24/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2015 roku w 

sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do 

publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kościan.



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

Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Ruszkiewicz




