
UCHWAŁA NR ORN.0007.8.2017

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę

Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do
potwierdzenia spełniania kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 1)) 
oraz art.131 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.59) Rada Miejska uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal 
w Olecku ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) kandydat trzy- cztero- i pięcioletni – 15 punktów,

2) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność 
gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne – 5 punktów,

3) kandydat, którego rodzice zadeklarowali czas pobytu w przedszkolu powyżej 8 godzin – 4 punkty,

4) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację 
przedszkolną w tej placówce (rodzice złożyli deklarację) – 3 punkty,

5) rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty.

2. Do potwierdzenia spełniania kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 2 należy przedłożyć jeden z dokumentów:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę lub zleceniodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego,

2) zaświadczenie z uczelni w dacie okresu rekrutacyjnego,

3) aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk ze strony internetowej 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

4) poświadczenie rozliczenia się np. z gminą, KRUS lub urzędem skarbowym.

3. Do potwierdzenia spełniania kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 5 rodzic przedkłada zaświadczenie z ośrodka 
pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu.

4. Spełnianie kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-4 rodzic potwierdza we wniosku składanym do 
przedszkola.

§ 2. 1.  W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Olecko ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) kandydat sześcioletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły - 10 punktów,

2) kandydat pięcio- i czteroletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły - 8 punktów,

3) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację 
w tej szkole podstawowej (klasach gimnazjalnych) – 3 punkty,

4) rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty.

2. Spełnianie kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 rodzic potwierdza we wniosku składanym do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej.

3. Do potwierdzenia spełniania kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 4 rodzic przedkłada zaświadczenie z ośrodka 
pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu.

§ 3. 1.  W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Olecko ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) kandydat trzy- czteroletni - 5 punktów,

2) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację 
w tym zespole wychowania przedszkolnego lub tej szkole podstawowej (klasach gimnazjalnych) – 3 punkty,

3) rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty.

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2016r. poz.1579
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2. Spełnianie kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 rodzic potwierdza we wniosku składanym do zespołu 
wychowania przedszkolnego.

3. Do potwierdzenia spełniania kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 3 rodzic przedkłada zaświadczenie z ośrodka 
pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr ORN.0007.18.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia 
kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko, przyznania liczby punktów 
dla poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz Uchwałę 
NR ORN.0007.6.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały NR ORN.0007.18.2015 
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu 
rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia 
niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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