
Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60) określa terminy postępowania rekrutacyjnego m.in. do przedszkoli na rok 
szkolny 2017/2018 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - Prawo 
oświatowe wyznaczają aktualne zasady i procedury przyjmowania do publicznych 
przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 
Aktualnie dziecko 6-letnie realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 
a dzieci w wieku od 3 - 5 lat posiadają ustawowe prawo do miejsca w przedszkolu. 
Wprowadza się również możliwość odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9 roku życia. Nabór do 
przeds:dcoli publicznych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca. 
Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny 
deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Do 
publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy. 
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu 
publicznym przeprowadza się postępowanie, które na pierwszym etapie uwzględnia łącznie 7 
kryteriów ustawowych o jednakowej wartości. Jeżeli nadal przedszkole dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący. W przedstawionej uchwale w załączniku nr 1 określone 
zostały kryteria, dla których ustalono odpowiednią punktację 
Jeżeli w dalszym ciągu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza 
postępowanie uzupełniające. 
O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola decyduje dyrektor. 
Zgodnie z przepisami ustawy, kryteria, liczbę punktów i dokumenty na ich potwierdzenie 
określa organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji 
potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Zaproponowane 
w niniejszej uchwale w załączniku nr 2 kryteria stosuje się odpowiednio do postępowania 
rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 
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