
 

 

UCHWAŁA NR LXI/367/2018 

RADY MIEJSKIEJ WITNICY 

z dnia 18 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół 

podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, 133 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów 

prawnych dziecka. 

§ 2. Określa się następujące kryteria wraz z ich wartością na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Witnica: 

1) dziecko obojga rodziców pozostających w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, 

wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczących się w trybie dziennym, prowadzących 

gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie 

wychowującego dziecko – 10 punktów; 

2) rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danej placówce w roku szkolnym, 

którego dotyczy rekrutacja – 5 punktów; 

3) miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się 

przedszkole lub oddział przedszkolny – 5 punktów; 

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola,  

tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków, powyżej 7 godzin dziennie – kryterium stosuje się 

w odniesieniu do kandydatów do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Witnica  

– 10 punktów. 

§ 3. Określa się następujące kryteria wraz z ich wartością w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 

pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Witnica, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej: 

1) kandydat, który uczęszczał do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w obwodzie danej szkoły 

podstawowej – 50 pkt; 

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja do danego oddziału przedszkolnego, przedszkola lub  szkoły podstawowej – 30 pkt.; 

3) dogodne położenie szkoły względem miejsca stałego zamieszkania kandydata: 

a) do 1,49 km – 50 pkt; 
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b) od 1,5 do 2,9 km – 25 pkt; 

c) od 3,0 do 3,9 km – 20 pkt; 

d) od 4,0 do 9,9 km – 15 pkt; 

e) od 10,0 do 19,9 km – 10 pkt; 

f) powyżej 20,0 km – 5 pkt. 

§ 4. Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 i 3, są 

dokumenty załączone do wniosku o przyjęcie odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy 

szkole podstawowej lub szkoły podstawowej, tj.: 

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 2 pkt 1 – dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego 

z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samo zatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej, zaświadczenie ze szkoły (szkoły wyższej, policealnej itp.) zawierające 

informacje o stacjonarnym systemie nauki, 

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 2 pkt. 2 - 4 i § 3 niniejszej uchwały – oświadczenie rodzica we 

wniosku. 

§ 5. 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej ma 

kandydat, który uzyska najwięcej punktów. 

2. W przypadku braku miejsca oraz takiej samej ilości punktów uzyskanych przez kandydata 

pierwszeństwo ma kandydat, którego wniosek wpłynął do placówki oświatowej, jako pierwszy. 

§ 6. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzi 

minimum jeden przedstawiciel organu prowadzącego placówkę oświatową. 

§ 7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja powołana 

Zarządzeniem Dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego 

kryterium. 

§ 8. Tracą moc uchwały nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Witnica na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów 

za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gmina Witnica.  

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

Województwa Lubuskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

Agnieszka Hołubowska 
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