UCHWAŁA NR XXII/173/2020
RADY GMINY PIASKI
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole oraz szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Piaski oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Piaski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się jednolite zasady i kryteria rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Piaski:
1) do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów na podstawie zgłoszenia
rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkałych w tym obwodzie;
2) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal
dysponuje wolnymi miejscami;
3) określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły
podstawowej prowadzonej przez Gminę Piaski wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz
dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:
Lp.
1.
2.

3.

Kryterium
Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej
uczęszcza do danej szkoły podstawowej lub
oddziału przedszkolnego
Miejsce pracy rodzica znajduje się w
miejscowości należącej do obwodu danej
szkoły podstawowej
W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują
krewni dziecka wspierający
rodziców/opiekunów prawnych kandydata do
klasy pierwszej w wykonywaniu obowiązków
opiekuńczych

Punkty

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania kryteriów

3 pkt
2 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego

1 pkt

§ 2. Określa się jednolite zasady i kryteria rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaski:
1) do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie
Piaski przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie tejże gminy;
2) kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Piaski mogą być przyjęci do publicznego
przedszkola, oddziałów przedszkolnych na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego przedszkole samorządowe i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych nadal dysponować będą wolnymi miejscami;
3) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym
nadal są wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
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następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do
potwierdzenia tych kryteriów:
Lp.

Kryterium

Punkty

1.

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej
szkoły podstawowej lub oddziału
przedszkolnego
Na terenie Gminy Piaski zamieszkują krewni
dziecka wspierający rodziców/opiekunów
prawnych kandydata w wykonywaniu
obowiązków opiekuńczych
Dziecko pochodzące z rodziny objętej
nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny
Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty
przedszkola (spożywanie trzech posiłków
dziennie), w placówkach zapewniających
wyżywienie

5 pkt

2.

3.

4.

5.

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania kryteriów

4 pkt

3 pkt
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego
3 pkt

1 pkt

§ 3. Traci moc uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Piaski z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaski oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Bernard Dorsz
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole oraz szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Piaski oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ustalenie kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do szkół
podstawowych, ustalenie liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia, a także terminów rekrutacji leży w gestii organu prowadzącego.
Terminy prowadzenia rekrutacji określa do końca stycznia danego roku organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, natomiast kryteria w postepowaniu rekrutacyjnym są ustalane przez organ
uchwałodawczy tego samorządu. Kryteria ustalane przez organ prowadzący dotyczą drugiego etapu
rekrutacyjnego.
Zaproponowane w projekcie uchwały kryteria uwzględniają potrzeby dziecka i jego rodziny, zwłaszcza
rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Zwrócono
także uwagę na potrzeby rodziców, którzy drugie lub kolejne dziecko chcą zapisać do tego samego
przedszkola lub oddziału przedszkolnego oraz tych, których dzieci pobierają naukę w szkołach
prowadzonych przez Gminę Piaski. Kryteria są przyjazne osobom posiadającym krewnych na terenie
gminy.
W stosunku do poprzedniej uchwały zmieniono dokumentację składaną przez rodziców, doprecyzowano
zapisy oraz dodano kryterium nr 5 dotyczący rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Zaproponowane w projekcie uchwały kryteria wraz z punktacją zostały poprzedzone konsultacjami
z dyrektorami przedszkola i szkół podstawowych.
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