
UCHWAŁA nr XII.89.2020 

RADY GMINY W IMIELNIE 

z dnia  31 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Imielno  

 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) Rada 

Gminy w Imielnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się kryteria naboru, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów, obowiązujące 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego Punktu Przedszkolnego  

w Imielnie z/s w Stawach), dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno oraz 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do 

uchwały.   

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno. 

 

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

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

 do Uchwały Nr XII.89.2020 

  Rady Gminy Imielno  

    z dnia  31 stycznia 2020r.  

 

 

Kryteria naboru, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Imielno brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego. 

 

L.p. Kryteria rekrutacji określone przez 
organ prowadzący 

Dokumenty potwierdzające 
spełniane kryterium 

Wartość 
kryterium 
w punktach 

1. Kandydat, którego 
rodzice/opiekunowie pracują, 
prowadzą działalność gospodarczą, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub 
studiują/uczą się w systemie 
stacjonarnym 

Oświadczenie 
rodziców/opiekunów  
o pobieraniu nauki,  
o zatrudnieniu, prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub 
działalności gospodarczej 

20 pkt 

2. Kandydat podlega rocznemu 
obowiązkowemu przygotowaniu 
przedszkolnemu 

 15 pkt 

3. Czas pobytu kandydata w placówce 
jest dłuższy niż 5 godz. dziennie 

Oświadczenie o długości pobytu 
w placówce 

5 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1148 z późn. zm.) nakładają na organ prowadzący obowiązek dodatkowych kryteriów 

na drugi etap rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacyjnym wtedy, gdy pozostaną  

w placówkach wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie Prawo 

Oświatowe.  

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje im określoną liczbę 

punktów. 

Podjęcie uchwały jest zasadne. 


