
 

 

UCHWAŁA NR XXXII-275/2017 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia 

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

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli lub oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztynek ustala się 

następujące kryteria wraz z liczbą punktów: 

1) oboje rodziców albo rodzic samotnie wychowujący kandydata są zatrudnieni albo prowadzą działalność 

gospodarczą lub rolniczą, albo studiują na stacjonarnych studiach wyższych lub doktoranckich - 

5 punktów; 

2) w rodzinie kandydata występują przypadki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, w tym również, gdy kandydat pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny - 4 punkty; 

3) publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej wskazane we wniosku są 

najbliżej położone od miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy rodziców - 2 punkty; 

4) kandydat, którego rodzeństwo realizuje wychowanie przedszkolne lub spełnia obowiązek szkolny w tej 

samej placówce - 2 punkty. 

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

oświadczenia obojga rodziców albo rodzica samotnie wychowującego kandydata o: 

1) pozostawaniu w zatrudnieniu albo prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej, albo byciu 

studentem lub słuchaczem uczelni, o których mowa w § 1 pkt 1; 

2) występowaniu w rodzinie kandydata przypadków określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej wraz z uzasadnieniem, w tym zawierające stwierdzenie, że rodzina kandydata jest 

objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, gdy objęta jest takim nadzorem lub 

wsparciem; 

3) położeniu publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 

najbliżej od miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców; 

4) posiadaniu przez kandydata rodzeństwa realizującego wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny 

w tej samej placówce. 
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2. Postanowienia art. 150 ust. 6-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe stosuje się 

odpowiednio. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI-166/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur., poz. 1671). 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wojda 
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