
UCHWAŁA NR XXVIII/231/17
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948), art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Chełmża wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów. Kryteria stanowią załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/142/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia 
kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. 
z 2016 r. poz. 1016).

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/231/17

Rady Gminy Chełmża

z dnia 30 marca 2017 r.

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium

Dziecko, którego oboje 
rodzice/prawni opiekunowie  

pracują, studiują w trybie 
dziennym, prowadzą działalność 
gospodarczą lub gospodarstwo 

rolne. Kryterium stosuje się 
również do 

pracującego/studiującego rodzica 
samotnie wychowującego dziecko.

10

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego 

o zatrudnieniu/prowadzeniu 
działalności 

gospodarczej/pobieraniu nauki 
w systemie dziennym

Dziecko, którego jedno 
z rodziców/prawnych opiekunów  

pracuje, studiuje w trybie 
dziennym, prowadzi działalność 
gospodarczą lub gospodarstwo 

rolne.

5

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego 

o zatrudnieniu/prowadzeniu 
działalności 

gospodarczej/pobieraniu nauki 
w systemie dziennym

Dziecko, które posiada 
rodzeństwo (punkt za każde 

z rodzeństwa).
1

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o liczbie 
posiadanych dzieci

Id: AD9FD24A-769F-40F1-BD6C-4814D69787A2. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Z ustawy o systemie oświaty wykreślono rozdział 2a i z dniem 26 stycznia 2017 r. zaczął
obowiązywać rozdział 6 ustawy Prawo oświatowe, który opisuje zasady przyjmowania do
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych
szkół i publicznych placówek. Oznacza to, że nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania
przedszkolnego jest opisywany w dwóch ustawach:
1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe –

zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018, które będą podejmowane jeszcze
w roku szkolnym 2016/2017,

2) ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – w rozdziale 6 znajdują się uregulowania
obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po
zakończeniu zmian w systemie edukacji.
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola, oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje
się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż
liczba wolnych miejsc 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, objęcie kandydata pieczą zastępczą. W/w kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w
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. To rada gminy jest upoważniona jako organ
prowadzący do określenia tzw. „kryteriów gminnych” branych pod uwagę na drugim etapie.
Każdemu kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może
mieć różną wartość. Rada gminy określa też dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów.
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