UCHWAŁA NR XXXI/212/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.1)), art. 131 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów dla drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska
Wągrowiec.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się
odpowiednią liczbę punktów:
1) oboje rodziców (opiekunów prawnych) kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się
w systemie dziennym - 6 pkt;
2) zadeklarowanie przez rodziców (opiekunów prawnych)
z pełnej oferty przedszkola tj. 9,5 godzin dziennie - 4 pkt;
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3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola - 2 pkt.
§ 2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1 ust.2 jest
oświadczenie złożenie przez rodziców (opiekunów prawnych).
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec (Dz. Urz. Wojew. Wlkp. z 2015 r., poz 1217).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948 i poz.1579
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) organ prowadzący publiczne przedszkola jest zobowiązany podać do
publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym w podległych placówkach. Ponadto określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
gminnych, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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