
UCHWAŁA NR XXII/193/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, liczby punktów 

przyznawanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 
w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r.  poz. 446 i poz. 1579)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy oraz liczbę punktów 
przyznanych każdemu kryterium:

1) zatrudnienie obojga rodziców kandydata do przedszkola na podstawie umowy o pracę, wykonywanie pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, pobieranie nauki w trybie dziennym, prowadzenie działalności 
gospodarczej -  5 punktów;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola, w którym zostaje złożony wniosek  - 5 punktów;

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata do przedszkola czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 
8 godzin dziennie - 5 punktów;

4) miejsce zamieszkania kandydata do przedszkola w odległości do 3 km od przedszkola, w którym jest składany 
wniosek - 4 punkty;

5) zadeklarowanie przez rodziców kandydata do przedszkola czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 
6 godzin dziennie - 3 punkty.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 są pisemne oświadczenia 
rodziców.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, liczby punktów przyznawanych 
każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
poz. 487).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Ustalenie kryteriów jakie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy oraz przedszkoli niepublicznych
funkcjonujących na podstawie art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

2. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) i
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 i poz.
1579 )

3. Uzasadnienie merytoryczne:

Projekt uchwały został wprowadzony w związku ze zmianą przepisów prawa. Zasady rekrutacji dzieci do

przedszkoli publicznych określa treść Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z

2017 r. poz. 59), który na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) obowiązuje od 25 stycznia 2017 r. .

Na mocy art. 130 ustawy Prawo oświatowe, do publicznych przedszkoli przyjmuje się dzieci na wolne

miejsca i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek

rodzica kandydata do przedszkola. W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę jednakowe w całym

kraju kryteria przyjęcia dzieci do przedszkoli publicznych określone w ustawie Prawo oświatowe w art. 131 ust.

2 , w tym wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego

z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa

kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria

ustawowe mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub

jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie

postępowania bierze się pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący (art. 131 ust. 4). Zaproponowano

5 kryteriów lokalnych, które dotychczas obowiązywały w rekrutacji do przedszkoli. Kandydaci zamieszkali

poza obszarem Gminy Miasta Brodnicy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyjnego w danym przedszkolu są nadal wolne miejsca.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustala organ prowadzący przedszkole

(Burmistrz) i podaje je do publicznej wiadomości. Organ prowadzący określa także dokumenty niezbędne do

potwierdzenia ustalonych w uchwale kryteriów.
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