
UCHWAŁA NR VI/   17 /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 12 LUTEGO 2015 ROKU 

 

w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borek 

Wielkopolski, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 

tych kryteriów.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz  art. 20c 

ust 4 i 6, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,  nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),  

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

 
§ 1.  Pod pojęciem przedszkole prowadzone przez Gminę Borek Wielkopolski 

rozumie się Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” Karolewie oraz oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych w Borku Wlkp., Wycisłowie, 

Zalesiu oraz Zimnowodzie. 

 

§ 2. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski  obowiązują łącznie 

następujące kryteria wraz z ich wartością oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów: 

 

Poz. Nazwa kryterium Wartość 

kryterium 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1. oboje rodzice pracują zawodowo 

(za miejsce pracy uznaje się 

również gospodarstwo rolne) 

3 pkt oświadczenie w karcie 

zgłoszenia dziecka do 

przedszkola 

2. rodzeństwo dziecka korzysta z 

opieki edukacyjnej w tym 

przedszkolu, do którego nabór  się 

odbywa 

1 pkt oświadczenie w karcie 

zgłoszenia dziecka do 

przedszkola 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

 
Opracował: 

Tomasz Marszałek 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej 
 

Tomasz Szczepaniak 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR  VI/  17  /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 12 LUTEGO 2015 ROKU 

 

 

w sprawie:  określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Borek Wielkopolski, przyznania tym kryteriom liczby 

punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełniania tych kryteriów.  

 

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 

2013 roku uregulowano kwestie rekrutacji do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez JST. W wyniku wniesionych zmian należy określić  

jednakowe dodatkowe kryteria wraz z ich wartością oraz dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borek 

Wielkopolski.  

 

Zgodnie z zapisem art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty  

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.  

 

Kryteria, ich wartość oraz dokumenty potwierdzające zostały uzgodnione  

z dyrektorami przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Borek 


