
Uchwała Nr VII/31/2015 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 lutego 2015 roku 
 
w sprawie ustalenia kryteriów,  określenia wartości punktowej w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania 
kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kosakowo 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 - 6 w zw.z art. 20zf pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.), 

Rada Gminy Kosakowo uchwala 
 

§ 1. 
Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje 
dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Kosakowo. 

 
l.p kryteria Liczba 

pkt 
Dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryteriów  
1. Zamieszkiwanie kandydata  na terenie Gminy 

Kosakowo. 
 

20  
Pisemne oświadczenie rodzica 

2. Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub 
prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym 
 

15 Pisemne oświadczenie każdego 
rodzica o zatrudnieniu lub 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub pobieraniu nauki w 
systemie dziennym  

3. zadeklarowana ilość godzin korzystania z 
wychowania przedszkolnego wynosić co najmniej 7 
godzin dziennie 
 

5 Pisemne oświadczenie rodzica o 
zadeklarowaniu ilości godzin 
korzystania  
z wychowania przedszkolnego 

4 Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację 
przedszkolną /szkolną w roku szkolnym, na  który 
przeprowadzana jest rekrutacja. 
 

2  
Pisemne oświadczenie rodzica o 
uczęszczaniu rodzeństwa kandydata 
do tej samej szkoły   

5. Zameldowanie rodziców kandydata w Gminie 
Kosakowo 
 

2  

 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
 
 



Uzasadnienie 
 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw ( Dz.U. 2014, poz. 7), wprowadziła zmiany związane z rekrutacją dzieci do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego. 
W ustawie określono kryteria rekrutacji i ich hierarchię. Pierwszy etap rekrutacyjny opiera się 
o tzw. kryteria ustawowe czyli: 
 
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. 
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie  
postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówki nadal dysponują 
wolnymi miejscami, do rekrutacji kandydatów stosuje się tzw. kryteria lokalne. Kryteria 
lokalne uwzględniają jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza 
gdy rodziny/rodzic musi pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Te 
kryteria ustala organ prowadzący, który przyznaje każdemu kryterium określona liczbę 
punktów. Zgodnie z w/w ustawą,  począwszy od roku szkolnego 2015/2016,  rada gminy 
określa w/w kryteria. 

Zaproponowane w projekcie uchwały kryteria wywodzą się z zeszłorocznej praktyki, 
bowiem zgodnie z  w/w ustawą, dyrektor publicznego przedszkola albo osoba kierująca 
publiczną inną formą wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, 
prezydentem miasta), ustalał/a kryteria lokalne. Wskazane kryteria w projekcie uchwały 
zostały uzgodnione z dyrektorami gminnych szkół podstawowych. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


