
Projekt 
 
z dnia  12 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY GODÓW 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) po konsultacjach przeprowadzonych 
w trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r. Nr 149, 
poz. 2434) 

Rada Gminy Godów uchwala: 

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 
prowadzonych przez Gminę Godów: 

1) kandydat będący w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkały na terenie gminy 
Godów, dla którego wskazane przedszkole pierwszego wyboru jest położone najbliżej miejsca 
zamieszkania - 25 punktów, 

2) kandydat mieszkający w miejscowości, gdzie znajduje się przedszkole lub szkoła z oddziałami 
przedszkolnymi, do którego przeprowadzana jest rekrutacja - 20 punktów, 

3) kandydat zamieszkały na terenie gminy Godów i deklarujący kontynuację nauki w szkole podstawowej 
w obwodzie której znajduje się przedszkole - 15 punktów, 

4) oboje rodzice (opiekunowie prawni)/rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują zawodowo, studiują 
lub uczą się w trybie dziennym albo wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 
10 punktów, 

5) deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi 
co najmniej 8 godzin - 5 punktów, 

6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów uprawniających do 
zakwalifikowania jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów 
w oparciu o ich wiek, rozpoczynając przyznawanie punktów od kandydatów najstarszych uwzględniając 
rok, miesiąc i dzień urodzenia aż do wyczerpania liczby wolnych miejsc - 1 punkt. 

§ 2. 1. Spełnianie kryterium lub kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1 - 5 jest potwierdzane 
oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata. 

2. Spełnianie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 6 jest potwierdzane datą urodzenia wskazaną we 
wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 
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§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Godów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych lub oddziałów 
przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) 
regulują zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych. Do publicznego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby 
kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej 
szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny 
kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową 
wartość. 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, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 
dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący 
kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb 
społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Organ 
prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę 
punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Zadanie zgodnie z podziałem kompetencji 
wynikających z art. 29 ust. 2 pkt 1 wykonuje rada gminy. 

Podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

KARTA INFORMACYJNA 
do projektu uchwały w sprawie: 

określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Osoba 
merytorycznie 

odpowiedzialna 
za przygotowanie 

aktu 
 
 

data i podpis 
 

Akceptacja 
Kierownika 

Referatu 
 
 

data i podpis 

 
 

Radca Prawny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 

 
 

Skarbnik Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 
 

 
 

Zastępca Wójta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 
 
 
 

 
 

Sekretarz Gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data i podpis 

 
Wpłynęło 
do biura rady 
 

Skierowano da zaopiniowania na 
posiedzenia Komisji Wynik głosowania 

za 
przeciw 

□ Edukacji, Kultury i Zdrowia 
 
 wstrzymujących się 

za 
przeciw 

□ Mienia Komunalnego, 
Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego wstrzymujących się 

 
 
 
 
 
 
 □ Rozwoju Gospodarczego i za 
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przeciw  
data i podpis 

Budżetu 
wstrzymujących się 
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