
UCHWAŁA NR XII/101/16
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punków oraz dokumentów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 
1515, poz. 1890) w związku z art. 20c ust. 4 i ust. 6, art. 20e ust. 3 i ust. 4 oraz art. 20zf  pkt 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Topólka, bierze się pod uwagę następujące kryteria, którym 
przyznaje się odpowiednią liczbę punków:

1) kandydat uczęszczał do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego znajdujących się na obszarze 
Gminy Topólka – 10 pkt;

2) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę 
przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego – 15 pkt;

3) rodzice kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo rolne lub uczą się w systemie dziennym – 15 pkt;

4) na obszarze Gminy Topólka zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w 
zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt;

5) dziecko wychowuje się w rodzinie o trudnej sytuacji rodzinnej, korzystającej z pomocy socjalnej lub będącej 
pod nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 pkt.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Topólka bierze 
się pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie tej szkoły – 10 pkt;

2) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny we wskazanej szkole podstawowej – 15 pkt;

3) dogodne położenie szkoły w stosunku do miejsca zamieszkania kandydata – 10 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu 
mu należytej opieki – 5 pkt;

5) dziecko wychowuje się w rodzinie o trudnej sytuacji rodzinnej, korzystającej z pomocy socjalnej lub będącej 
pod nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 5 pkt.

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Topólka, bierze się pod 
uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat uczęszczał do publicznej szkoły podstawowej należącej do obwodu danego gimnazjum – 10 pkt;

2) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny we wskazanym gimnazjum – 15 pkt;

3) dogodne położenie gimnazjum w stosunku do miejsca zamieszkania kandydata – 10 pkt;

4) w obwodzie gimnazjum zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w 
zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

§ 4. Określa się, że potwierdzeniem spełniania kryteriów o którym mowa w § 1, § 2 i § 3 są oświadczenia 
rodziców / opiekunów prawnych.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Topólka

Stanisław Borkowski
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UZASADNIEN

W myśl art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty do publicznego przedszkola lub
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W
przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej
formie wychowania przedszkolnego, 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. Powyższe kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub
publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest
jako organ prowadzący do określenia nie więcej niż 6 kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, tzw. kryteriów gminnych. Mogą mieć one różną wartość. Rada gminy określa również dokumenty
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Podejmowana uchwała ma więc na celu przede wszystkim wypełnienie obowiązków ustawowych, a co za
tym idzie - uregulowanie norm dotyczących postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie. Stąd też podjęcie
powyższej uchwały jest nie tylko zasadne ale i konieczne.
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