
UCHWAŁA NR XVII/133/20
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola 
publicznego oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 131 ust. 4 - 6 i ust 8, art. 133 ust. 2 i 3 oraz ust. 6 w związku 
z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) 
- Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie oraz dokumenty 
potwierdzające spełnienie kryterium:     

Nr Kryterium 
(dokument potwierdzający spełnienie kryterium)  

Liczba 
punktów

1. Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego  
(oświadczenie rodzica) 1

2. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym 
przedszkolu (oświadczenie rodzica)  1

3. Kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego 
wychowywania kandydata) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą albo pobierają naukę 
w trybie stacjonarnym (oświadczenie rodzica) 

1

4. Kandydat, który w roku rekrutacji uczęszcza do Żłobka Miejskiego w Stroniu 
Śląskim  (oświadczenie rodzica)  1

5. Kandydat, którego rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania 
kandydata) zadeklarowali dzienny pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dłuższym 
niż realizacja podstawy programowej (podstawa realizowana jest w godzinach: 800 – 
1300) – po 1 pkt za każdą dodatkową godzinę (oświadczenie rodzica)

1

6. Kandydat, który posiada obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym 
Programem Szczepień Ochronnych (oświadczenie rodzica) lub przeciwwskazania do 
szczepień (zaświadczenie od lekarza pediatry)

1

§ 2. Określa się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do 
klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której  organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie oraz 
dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium:  

Nr Kryterium
(dokument potwierdzający spełnienie kryterium)

Liczba 
punktów

1 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły (oświadczenie rodzica)  5
2 Kandydat ukończył przedszkole / inną formę wychowania przedszkolnego/ na 

terenie Gminy Stronie Śląskie (zaświadczenie o realizacji obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego)  

3

3 Przynajmniej jeden z rodziców kandydata jest zatrudniony w pełnym wymiarze 
czasu pracy, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą albo 
pobiera naukę w trybie stacjonarnym w obwodzie szkoły (oświadczenie rodzica)  

2

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicu, należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
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§ 4. Traci moc uchwała nr XLVIII/312/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 r. 
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola 
publicznego oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Stronie Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 r., poz.1210).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ryszard Wiktor
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 131 ust. 4 - 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 506 ze zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole 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 relacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic
samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Organ
prowadzący określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ustawie oraz przyznaje każdemu
kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Natomiast na podstawie art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
(t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna
szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Kryteriom, o których mowa w ust. 2 w/w ustawy, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów
oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W przypadku przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania
i kompetencje określone w art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 wykonuje odpowiednio rada gminy.

Względem aktualnie obowiązującej uchwały proponuje się dodanie kryterium 6 przy rekrutacji na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dotyczącego posiadania szczepień
ochronnych kandydata (zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych), potwierdzonego
oświadczeniem rodzica (lub przedłożeniem zaświadczenia od lekarza pediatry
w przypadku przeciwskazań do szczepień). Zasadnym wydaje się premiowanie zaszczepionych kandydatów do
przedszkola, z uwagi na tendencję wzrostową w uchylaniu się rodziców
od obowiązkowego szczepienia dzieci (zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych), co wiąże się ze
wzrostem zachorowań dzieci na choroby zakaźne. W gminie Stronie Śląskie odnotowano w ostanich latach
kilka przypadków uchylania się rodziców od tego obowiązku.

Zrównano również liczbę punktów za spełnienie dodatkowych kryteriów do 1 punktu za każde kryterium
(dotyczy drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola).

W tym stanie rzeczy zasadnym jest określenie przez Radę Miejską Stronia Śląskiego kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego oraz do klas pierwszych szkoły
podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Stronie Śląskie,

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor
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