
UCHWAŁA NR IV/37/2019
RADY GMINY MIEDŹNA

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz.U.2018.996 t. j. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2018.994 t. j. ze zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miedźna:

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący są 
zatrudnieni na umowie o pracę lub na podstawie umowy cywilno- prawnej albo uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów  20;

2) jeden z rodziców, opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony na umowie o pracę lub na podstawie 
umowy cywilno- prawnej albo uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub wykonuje 
pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów  10;

3) rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub będzie 
uczęszczało do zespołu, w którym prowadzone jest te przedszkole lub do szkoły podstawowej, w której 
funkcjonują oddziały przedszkolne, do których kandydat ubiega się o przyjęcie (nie dotyczy kandydata, 
którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole/zespole w roku szkolnym poprzedzającym 
rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja), lub rodzeństwo kandydata uczestniczy w postępowaniu 
rekrutacyjnym do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - liczba 
punktów 4;

4) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący rozliczając 
podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana rekrutacja 
wskazują jako miejsce zamieszkania miejscowość znajdującą się w obrębie gminy Miedźna– liczba punktów 
2;

5) dochód na osobę w rodzinie kandydata – liczba punktów od 0 do 1, przy czym:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2220 z późn. zm.) – liczba punktów 1;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa
w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata;

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1-5, które winni 
przedstawić rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osoby samotnie wychowującej – rodzic/opiekun 
prawny, są:

1) dla kryterium określonego w § 1 pkt 1 i 2:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub

b) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego lub

c) zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów lub

d) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
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2) dla kryterium określonego w § 1 pkt 3:

a) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego kandydata posiadającego 
rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola lub szkoły, w której funkcjonują oddziały przedszkolne 
lub zespołu, w którym funkcjonuje przedszkole lub szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, 
złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub

b) oświadczenie o zgłoszeniu do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego 
w szkole podstawowej jednocześnie dwojga lub więcej kandydatów, złożone we wniosku o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

3) dla kryterium określonego w § 1 pkt 4:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym 
zostało złożone zeznanie lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty) oraz wskazania w tym zeznaniu adresu zamieszkania na terenie gminy 
Miedźna lub

c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z kopią pierwszej strony zeznania 
podatkowego;

4) dla kryterium określonego w § 1 pkt 5: oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób 
w rodzinie oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

2. Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w § 1 pkt 3 potwierdza na wniosku dyrektor 
przedszkola lub szkoły podstawowej lub zespołu wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

3. Rodzic/opiekun prawny lub rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie zechcą skorzystać z kryterium, 
o którym mowa w § 1 pkt 5, nie muszą składać oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna

Andrzej Kempny

Id: 3BE13654-8812-4202-B44F-975CB81FC40C. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przeprowadza się

dwuetapowo. Jeżeli o przyjęcie ubiega się większa liczba kandydatów, niż liczba wolnych miejsc

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art.

131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wynikające z konstytucyjnego

obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone

przez organ prowadzący. Rada gminy może określić nie więcej niż sześć kryteriów.

Zaproponowane kryteria, liczby punktów za ich spełnienie oraz rodzaje dokumentów niezbędnych

do ich potwierdzenia podlegały konsultacji z dyrektorami przedszkoli oraz szkół podstawowych, w

których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Celem kryteriów zaproponowanych uchwałą jest zapewnienie w pierwszej kolejności jak

najpełniejszej realizacji potrzeb rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący

dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Wskazane kryteria

odpowiadają również na potrzeby dziecka i rodziców w zakresie premiowania dodatkowymi

punktami uczęszczanie przez rodzeństwo dziecka do wskazanej placówki lub ubieganie się

rodzeństwa o przyjęcie do tego samego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych. Dzięki temu

zlikwidowana zostanie konieczność dowożenia przez rodziców rodzeństwa do dwóch różnych

jednostek, jeśli nie ma takiej potrzeby. Kryterium, które kolejno będzie decydowało o przyjęciu

dziecka jest zamieszkanie przez rodziców/opiekunów prawnych na terenie gminy Miedźna i

jednocześnie bycie podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz tej gminy.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2019 r. wyniesie 38,08%. Wpływy z tego

podatku są, obok podatku od nieruchomości, jednym z głównych źródeł dochodów gmin. Dochody

pozwalają na realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę, jak również na realizację zadań

inwestycyjnych, czyli umożliwiają rozwój samorządu. Obecnie samorządy stosują różnego rodzaju

zachęty do zwiększania tego rodzaju wpływów do budżetu gminy. Zastosowanie tegoż kryterium

podczas procesu rekrutacji utwierdza mieszkańców w poczuciu bycia mieszkańcem mającym swój

udział w rozwoju gminy i w pełni korzystającym z przysługujących mu z tego tytułu praw, do

których zalicza się korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie gminy, której się

zamieszkuje (zgodnie z art. 131 ust. 1 i 7 do przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na

terenie gminy, a dzieci spoza gminy dopiero, kiedy wszystkie dzieci z gminy zostaną przyjęte a w

przedszkolu nadal pozostają wolne miejsca). Kryterium te wpływa na budowanie więzi z gminą,

lojalności terytorialnej/samorządowej łącząc dwa aspekty: świadomy udział w dochodach gminy

przekładający się na jej rozwój oraz uprawnienia wynikające z zamieszkania na terenie danej
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gminy. Tym samym zapewnia realizację potrzeb społecznych.

Wszystkie kryteria wskazane w uchwale wpisują się w założenia, ujętych w art. 131 ust. 4 ustawy z

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zapisów wskazujących na konieczność zapewnienia jak

najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice

lub rodzic samotnie wychowujący dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami

rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.
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