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UCHWAŁA NR LXI/    /2023 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, liczby 

punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów, uwzględniane na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno: 

1) kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne 
lub działalność gospodarczą albo rodzica samotnie wychowującego dziecko i pracującego lub uczącego się 
w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 5 punktów; 

2) kandydat pochodzący z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodzin - 3 punkty; 

3) kandydat uczestniczący w roku poprzednim w postępowaniu rekrutacyjnym do danego przedszkola ale 
nie został do niego przyjęty - 2 punkty; 

4) kandydat posiadający rodzeństwo w danym przedszkolu lub szkole wchodzącej w skład zespołu z tym 
przedszkolem albo rodzeństwo w oddziale przedszkolnym lub szkole podstawowej - 2 punkty; 

5) kandydat uczęszczający wcześniej do przedszkola lub oddziału przedszkolnego albo co najmniej dwoje dzieci 
obecnie kandydujących do przedszkola lub oddziału przedszkolnego z jednej rodziny - 1 punkt; 

6) rodzeństwo kandydata rozpoczynające edukację od 1 września bieżącego roku w szkole podstawowej, dla 
której organem prowadzącym jest Gmina Gniezno - 1 punkt. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 są odpowiednio: 
zaświadczenie pracodawcy, zaświadczenie uczelni, zaświadczenie KRUS lub zaświadczenie ZUS, a spełnienie 
kryteriów określonych w § 1 pkt 2 - 6 są oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XX/138/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie określenia 
kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, 
które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Mariusz  Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne 
przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma 
wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa 
nie więcej niż 6 kryteriów, przyznaje każdemu określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może 
mieć różną wartość. 

Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spełnia wymogi wynikające z ustawy oraz obecnego kształtu 
sieci placówek wychowania przedszkolnego, określając kryteria, jakie będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno. Gmina Gniezno prowadzi przedszkola i oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych. 
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