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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr LVI/398/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 8 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje: 

§ 1.  

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

1) kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - liczba punktów 10; 

2) kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie umowy o pracę albo 
innej podstawie prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność 
gospodarczą - liczba punktów 10; 

3) kandydat 5-letni - liczba punktów 5; 

4) kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, wykonu wykonują pracę na podstawie 
umowy o pracę albo innej podstawie prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne 
lub działalność gospodarczą - liczba punktów 2; 

5) kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole - liczba 
punktów 5. 

§ 2.  

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są: 

1) dla kryteriów określonych w § 1 pkt 2 oraz pkt 4 i 5 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego; 

2) dla kryteriów określonych w § 1 pkt 1 i 3 – wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola. 

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 966). 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 131 ust. 4-6 ustawy Prawo oświatowe Rada Gminy w drodze uchwały określa 
maksymalnie 6 kryteriów wraz z punktacją oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, 
które są brane pod uwagę w drugim etapie rekrutacji kandydatów do przedszkoli. Etap ten następuje 
w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w pierwszym etapie lub w przypadku 
pozostania po pierwszym etapie wolnych miejsc. 

Praktyka funkcjonowania dotychczasowego kryterium tj. deklaracji potrzeby wydłużonego pobytu 
wykazała, że kryterium to, jako zmienne w czasie, nie spełniło swojej roli jako miarodajne 
w postepowaniu rekrutacyjnym. W wyniku konsultacji z dyrektorami przedszkoli zrezygnowano z tego 
kryterium. 

Wprowadzono nowe kryterium dotyczące zamieszkiwania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, 
w którym znajduje się przedszkole. Ze względu na zapewnienie integralnego rozwoju dziecka i jego 
funkcjonowanie w grupie rówieśniczej wskazane jest, aby dziecko uczęszczało do przedszkola i następnie 
przeszło do szkoły podstawowej w tej samej grupie rówieśniczej. Kryterium premiuje dzieci z danego 
obwodu szkolnego. 

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w powyższym kształcie jest w pełni uzasadnione. 
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