
UCHWAŁA NR III/22/2015 

RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA 

 

z dnia 17 lutego 2015 r. 

 

             w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola 

prowadzonego przez Gminę Zagórów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

i ich wartości punktowej. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 20c ust.4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Zagórowie  

                                                 uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria i ich punktację, obowiązujące na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Zagórów: 

Lp. KRYTERIUM 

 

 LICZBA PUNKTÓW 

 

1. 

 

Pracujący zawodowo oboje rodzice/opiekunowie 

prawni 

 

         10 

 

2. 

 

Pracujący zawodowo rodzic/opiekun prawny 
 

           5 

 

3. 

 

Ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu 
 

 - 6 godzin            1 

 - 7 godzin            2 

 - 8 godzin            3 

 - 9 godzin            4 

  

4. 

 

Rodzeństwo dzieci uczęszczających do 

przedszkola 

 

           5 

 

2. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia przysługuje dziecku  

     starszemu wiekiem. 

3. Spełnienie warunków wymienionych w ust. 1 rodzice potwierdzają; 

    1) odnośnie kryterium 1 i 2 na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

    2) odnośnie kryterium 3 w złożonym wniosku do przyjęcia dziecka do przedszkola; 

    3) odnośnie kryterium 4 na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 



§ 2.   Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Gminy Zagórów. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Marian Parus 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 do uchwały Nr III/22/2015   

Rady Miejskiej w Zagórowa z dnia 17 lutego 2015 r. 

 

             w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego 

przez Gminę Zagórów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości 

punktowej. 

 

           Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7,8,11) nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia 

dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2015/2016. Kryteria te znajdują 

zastosowanie w procesie rekrutacji w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane 

publiczne przedszkole nadal dysponować będzie wolnymi miejscami. Projekt uchwały 

reguluje kwestie związane z rekrutacją do przedszkola na terenie Gminy Zagórów. 

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

         Marian Parus 

 


