
UCHWAŁA NR XVI/125/20
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania 

rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art.  29 ust. 2 pkt 1,art. 131 ust. 6 i art. 133 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 
1818, 2197 i 2248) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino:

1) Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko 
pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola – 
liczba punktów 50.

2) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają zatrudnieniu w ramach pracowniczego 
stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, prowadza gospodarstwo rolne, prowadzą działalność 
gospodarczą, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym – liczba punktów 40.

3) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób 
fizycznych za miniony rok w gminie Będzino – liczba punktów 30.

4) Dziecko, którego rodzeństwo rozpoczyna lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu 
w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór – liczba punktów 25.

5) Dziecko z obwodu szkoły podstawowej wg miejsca zamieszkania, na terenie którego znajduje się 
przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego – 
liczba punktów 20.

6) Dziecko będące mieszkańcem gminy Będzino, które w ciągu ostatniego roku uczęszczało do żłobka lub 
klubu dziecięcego na terenie gminy Będzino – liczba punktów 10.

§ 2. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w §1 są:

1) określonych w § 1 pkt 1 – wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, decyzja dyrektora publicznej szkoły 
podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego,

2) określonych w § 1 pkt 2 – aktualne na dzień składania wniosku dokumenty: zaświadczenie o zatrudnieniu 
z zakładu pracy, decyzja dotycząca podatku rolnego oraz oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego,, wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni 
lub szkoły,

3) określonych w § 1 pkt 3-6 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola oraz dla § 1 pkt 3 – do potwierdzona przez rodzica za zgodność z oryginałem strona 
PIT potwierdzająca miejsce zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów.
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§ 3. 

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Będzino:

1) Niepełnosprawność kandydata - 10 punktów,

2) Niepełnosprawność jednego z rodziców/ opiekunów kandydata – 5 punktów,

3) Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej lub zastępczej – 5 punktów,

4) Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 5 punktów,

5) Kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica – 3 punkty,

6) Rodzic dziecka jest absolwentem danej szkoły – 3 punkty,

7) Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 2 punkty,

8) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej 
opieki – 2 punkty.

§ 4. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w §3 są:

1) określonych w § 3 pkt 1 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

2) określonych w § 3 pkt 2 – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

3) określonych w § 3 pkt 3-8 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie 
dziecka do szkoły.

§ 5. 

Kryteria określone w niniejszej uchwale dotyczyć będą postępowań rekrutacyjnych począwszy od 
rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 7. 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Będzinie Nr XXXVIII/303/18 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
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§ 8. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Będzinie

Barbara Grudzień
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Uzasadnienie

Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,
1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) organ prowadzący ma obowiązek określić kryteria rekrutacyjne do przedszkoli
publicznych. Kryteria te mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Organ prowadzący
określa nie więcej niż sześć kryteriów.

W porównaniu do uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr XXXVIII/303/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, wprowadzono dwa nowe
kryteria:

1. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób
fizycznych za miniony rok w gminie Będzino – liczba punktów 30.

2. Dziecko będące mieszkańcem gminy Będzino, które w ciągu ostatniego roku uczęszczało

do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie gminy Będzino – liczba punktów 10.

Przyczyną wprowadzenia zmian były wnioski z funkcjonowania w praktyce poprzedniej uchwały
i konieczność aktualizacji kryteriów rekrutacyjnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
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