
UCHWAŁA NR XXXVIII/266/17
RADY GMINY BISKUPICE

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych dokumentów

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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się  następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biskupice:

1) Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/umowy 
zlecenia lub studiują w systemie dziennym lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 
liczba punktów – 50;

2) Kandydat, który ukończy 4 lata w roku kalendarzowym, w którym jest prowadzona rekrutacja do przedszkoli -  
liczba punktów – 40;

3) Kandydat, który ukończy 3 lata w roku kalendarzowym, w którym jest prowadzona rekrutacja do przedszkoli -  
liczba punktów – 30;

4) Uczęszczanie do tego samego przedszkola rodzeństwa kandydata  -  25 punktów;

5) Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej  -  
2 punkty za każdą rozpoczętą  godzinę pobytu.

§ 2. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w §. 1 pkt 1-5 są odpowiednio:

1) Zaświadczenie z zakładu pracy/ uczelni,  w przypadku prowadzenia działalności rolniczej należy dołączyć 
kopię ubezpieczenia KRUS;

2) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola  -  załącznik nr 1;

3) Oświadczenie o liczbie zadeklarowanych godzin pobytu w przedszkolu  -  załącznik nr 2.

§ 3. 

Określa się  następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Biskupice:

1) Podleganie obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata - liczba punktów 100;

2) Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/umowy 
zlecenia lub studiują w systemie dziennym lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 
liczba punktów – 50;

3) Kandydat, który ukończy 5 lat w roku kalendarzowym, w którym jest prowadzona rekrutacja do oddziałów 
przedszkolnych  -  liczba punktów – 40;

4) Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w którym zorganizowany jest  oddział 
przedszkolny  -   15 punktów;

5) Uczęszczanie do szkoły (oddziału przedszkolnego), w której jest zorganizowany oddział przedszkolny, 
rodzeństwa kandydata  -  10 punktów.
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§ 4. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w §. 3 pkt 1-5 są odpowiednio:

1) Zaświadczenie z zakładu pracy/ uczelni,  w przypadku prowadzenia działalności rolniczej należy dołączyć 
kopię ubezpieczenia KRUS ;

2) Oświadczenie rodzica/ów o podleganiu kandydata obowiązkowi rocznego przygotowania                      
przedszkolnego  -  załącznik nr 3;

3) Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata  -  załącznik nr 4;

4) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego lub szkoły, w której jest 
zorganizowany oddział przedszkolny  -  załącznik nr 1

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.

§ 6. 

Traci moc uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia 
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVIII/266/17 

Rady Gminy Biskupice 

z dnia  27 marca 2017 r. 

 

 

……………………………, dnia  ................................... 

 

.......................................................................... 
(imię i nazwisko matki kandydata/opiekuna prawnego) 

 

.......................................................................... 
(imię i nazwisko ojca kandydata/opiekuna prawnego) 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 
 (adres zamieszkania) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata 

 

 

Oświadczam/ y, że rodzeństwo dziecka ……………………………………………..…. 

urodzonego  ……………………. uczęszcza do przedszkola/ oddziału  przedszkolnego/ 

szkoły………………………………………………………………..……..…………………… 

 

 

 

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego stanowi: 

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią  Art. 233 § 1 Kodeksu karnego i własnoręcznym podpisem 

potwierdzam prawdziwość powyższych  danych. 

 

 

                                       ................................................................... 
           (podpis matki kandydata/opiekuna prawnego) 

 

 

................................................................... 
           (podpis ojca kandydata/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXXVIII/266/17 

Rady Gminy Biskupice 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

……………………………, dnia  ................................... 

 

.......................................................................... 
(imię i nazwisko matki kandydata/opiekuna prawnego) 

 

.......................................................................... 
(imię i nazwisko ojca kandydata/opiekuna prawnego) 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 
 (adres zamieszkania) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o liczbie zadeklarowanych godzin pobytu w przedszkolu 

 

 

Deklarujemy/ Deklaruję dzienny czas pobytu dziecka ………………………..……… 

w Przedszkolu ………..……………………… w roku szkolnym ……………. od godziny 

……… do godziny ………,  w tym liczba godzin  ………. powyżej 5 godzin podstawy 

programowej. 

 

 

 

 

                                        ................................................................... 
            (podpis matki kandydata/opiekuna prawnego) 

 

 

................................................................... 
            (podpis ojca kandydata/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXXVIII/266/17 

Rady Gminy Biskupice 

z dnia  27 marca 2017. 

 

 

……………………………, dnia  ................................... 

 

.......................................................................... 
(imię i nazwisko matki kandydata/opiekuna prawnego) 

 

.......................................................................... 
(imię i nazwisko ojca kandydata/opiekuna prawnego) 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 
(adres zamieszkania) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o podleganiu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata 

 

 

Oświadczam/y, że dziecko ………………………………………………………. 

urodzone ……………………………… podlega obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

 

 

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego stanowi: 

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią  Art. 233 § 1 Kodeksu karnego i własnoręcznym podpisem 

potwierdzam prawdziwość powyższych  danych. 

 

 

 

   .   .................................................................. 
        (podpis matki kandydata/opiekuna prawnego) 
 

 

................................................................... 
        (podpis ojca kandydata/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 4 

do uchwały Nr XXXVIII/266/17 

Rady Gminy Biskupice 

z dnia 27 marca 2017 r.. 

 

 

……………………………, dnia  ................................... 

 

.......................................................................... 
(imię i nazwisko matki kandydata/opiekuna prawnego) 

 

.......................................................................... 
(imię i nazwisko ojca kandydata/opiekuna prawnego) 

 

.......................................................................... 

 

.......................................................................... 
 (adres zamieszkania) 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

o miejscu zamieszkania kandydata 

 

 

Oświadczam/y, że wraz z moim dzieckiem ………………….…………………… 

urodzonym ………………… zamieszkuję/zamieszkujemy
1
 pod wskazanym poniżej adresem: 

………………………………… nr domu ..….. miejscowość ……………………………… 

kod pocztowy ………………….. 

 

 

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego stanowi: 

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią  Art. 233 § 1 Kodeksu karnego i własnoręcznym podpisem 

potwierdzam prawdziwość powyższych  danych. 

 

 

                                       ................................................................... 
           (podpis matki kandydata/opiekuna prawnego) 

 

 

................................................................... 
           (podpis ojca kandydata/opiekuna prawnego) 

                                                           
1
 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego 

pobytu (art.25 Kodeksu Cywilnego)  
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UZASADNIENIE

Po wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Należy dostosować obecne
uchwały do obowiązujących przepisów prawa
Konsekwencją tej regulacji jest m.in. określenie jednakowych wiążących wszystkie przedszkola kryteriów
(art. 131 ust. 2 ustawy), a ponadto powierzenie organowi stanowiącemu j.s.t. kompetencji do określenia
dodatkowych kryteriów przyjęć dzieci do przedszkoli prowadzonych przez gminę – w sytuacji, kiedy
rekrutacja prowadzona w oparciu o kryteria powszechne nie dała rozstrzygnięcia i konieczny jest drugi etap
takiego postępowania (art. 131 ust. 4).

Ustawa Prawo oświatowe wskazuje priorytet takiej gminnej regulacji: „zapewnienie jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo
rodzic samotnie wychowujący kandydata (dziecko) muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi” (art. 131 ust. 4), dlatego w uchwale znalazły się kryteria preferujące dzieci, którego oboje
rodzice pracują i z tej przyczyny wnoszą o dłuższą niż pięciogodzinną opiekę edukacyjną.

Niniejsza uchwała została uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez dyrektorów biskupickich
szkół. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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