
 

 

UCHWAŁA NR XIV/164/2015 

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Wronki. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., 

poz.1515), art.20c ust. 4 i 6, art. 20e w zw. z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wronki: 

 

l.p. Kryterium 
Wartość 

punktowa 

1. Dzieci czteroletnie w roku rekrutacji. 20 

2. Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują albo rodzic/opiekun prawny samotnie 

wychowujący są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - i nie przebywają na urlopie 

wychowawczym. 

15 

3. Dzieci zamieszkałe na terenach wiejskich. 10 

4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego, do którego o przyjęcie stara się kandydat. 

5 

§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki: 

 

l.p. Kryterium 
Wartość 

punktowa 

1. Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale 

przedszkolnym danej szkoły. 

15 

2. W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka. 10 

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego w zapewnieniu 

należytej opieki. 

5 
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§ 3. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki: 

l.p. Kryterium Wartość punktowa 

1. W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka. 15 

2. Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują albo rodzic/opiekun prawny 

samotnie wychowujący są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 

10 

3. Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica/prawnego opiekuna 

samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły. 

5 

§ 4. 1. Dokumentem potwierdzającym spełnienie poszczególnych kryteriów o których mowa w §1-3, będą 

odpowiednie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola/ 

oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej bądź gimnazjum. 

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrująca 

wniosek nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 Przewodniczący Rady 

 (-) Sławomir Śniegowski 
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