
 

UCHWAŁA Nr V/35/15 

RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli dla których Gmina 

Cegłów jest organem prowadzącym. 
 

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 5 i 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.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 

grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2014 r. poz. 7 z późn. zm.) a także 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.) Rada Gminy Cegłów uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Uchwała określa: 

1) kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których Gmina Cegłów jest organem prowadzącym wraz z przyznaną 

liczbą punktów, 

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, 

dla których Gmina Cegłów jest organem prowadzącym. 

§ 3. 

1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego 

etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli: 

1) obydwoje rodzice/ opiekunowie prawni kandydata pracują, prowadzą działalność 

gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica 

pracującego/studiującego/prowadzącego działalność gospodarczą samotnie 

wychowującego kandydata - 10 pkt, 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły 

podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole - 8 pkt, 

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VI szkoły podstawowej lub do gimnazjum, w 

obwodzie której ma siedzibę przedszkole - 6 pkt, 

4) jedno z rodziców/opiekun prawny kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą 

lub uczy się w trybie dziennym - 4 pkt, 

5) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 70 % kwoty, o której mowa 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 



2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) - 2 pkt, 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są 

odpowiednio: 

1) zatrudnienie rodziców/opiekunów prawnych - zaświadczenie wydane przez pracodawcę, 

zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, 

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do przedszkola lub szkoły, 

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata. 

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 

§ 5. 

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

Województwa . Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

           (-)  Krzysztof Janicki 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Ustawą z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) dodano Rozdział 2a określający miedzy innymi zasady rekrutacji 

do przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z 

ustawą do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Cegłów są przyjmowane dzieci 

zamieszkałe na terenie gminy Cegłów. W przypadku większej liczby dzieci niż liczba miejsc w 

przedszkolu prowadzonym przez Gminę Cegłów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne 

biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 20c ust.2. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego 

etapu rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów art. 20c ust.2 są dzieci, które spełniają kryteria 

równorzędnie lub są nadal liczba pozostałych dzieci przekracza liczbę wolnych miejsc 

przeprowadza się drugi etap rekrutacji, w którym uwzględnia się kryteria ustalone 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. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 

kryteriów. Zgodnie z zapisem art.20 zf organem ustalającym dodatkowe kryteria jest rada gminy. 


