
 

 

UCHWAŁA NR XXII/107/2016 

RADY GMINY BRÓJCE 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych,  

dla których gmina Brójce jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 20c, art. 20e oraz art. 20za ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 1045, poz. 1418, poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64) Rada Gminy Brójce 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę 

Brójce. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, punkty przedszkolne oraz oddziały przed-

szkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brójce; 

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; 

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do gminnych placówek wychowania przedszkol-

nego oraz publicznej szkoły; 

4) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum, dla których gmina Brójce jest organem 

prowadzącym; 

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektorów zespołów placówek oświatowych, dla których gmina 

Brójce jest organem prowadzącym, w skład którego wchodzi placówka wychowania przedszkolnego. 

§ 3. 1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Brójce do przedszkoli na dany rok szkolny odby-

wa się w okresie do 15 kwietnia każdego roku na wniosek rodziców. 

2. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Brójce do przedszkoli na dany rok szkolny odbywa się 

dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci realizujących obowiązek przed-

szkolny, dzieci z rodzin spełniających kryteria ustawowe, których wartość każdego wynosi 100 pkt. 

3. W trakcie rekrutacji rodzice mogą, wskazać więcej niż jedną placówkę wychowania przedszkolnego. Na 

pierwszym miejscu we wniosku należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej rodzicom zależy (przedszko-

le, punkt przedszkolny, oddział przedszkolny pierwszego wyboru). 

4. Wniosek składany jest tylko w placówce wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru. 

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. 
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6. W przypadku braku miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru, dyrektor zespołu w okresie rekrutacji,  

o którym mowa w ust. 4 proponuje się rodzicom dziecka zapisanie dziecka do przedszkola, które dysponuje 

wolnymi miejscami uwzględniając przy tym preferencje określone we wniosku. 

7. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, o którym mowa w ust. 2, 

dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria 

dodatkowe określone w § 5. 

§ 4. 1. Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli, wyrażający wolę konty-

nuowania przez ich dziecko edukacji w danym przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynu-

owania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie do 31 marca tego roku. 

2. Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej wydają i przyjmują dyrektorzy zespołów. 

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym wyżej terminie, dziecko zostaje skreślone z listy 

dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny. 

§ 5. 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb dru-

giego etapu rekrutacji do przedszkoli: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba punktów 

1 
Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu (nie więcej niż 

5 godzin) 

za każdą dodatkową godzinę 

 10 pkt 

2 Dzieci obojga rodziców pracujących 40 pkt 

3 Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola 30 pkt 

4 Dzieci z rodzin pozostających pod opieką OPS 10 pkt 

5 
Rodzice (prawni opiekunowie) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycz-

nych w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Brójce 
10 pkt 

6 
Rodzic (prawny opiekun) jest pracownikiem placówki oświatowej, do której 

złożył wniosek o przyjęcie dziecka 
10 pkt 

2. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do danego przedszkola należy 

dostarczyć do przedszkola razem z wnioskiem w terminie określonym w § 3 ust. l. 

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba punktów, o której mowa w ust. l. 

4. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów określonych w § 5.1 mogą być oświadczenia rodzi-

ców złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

§ 6. 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia z dyrekto-

rem umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie do ostatniego dnia 

czerwca. 

2. Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka w terminie wskazanym w ust. l jest równoznaczne z re-

zygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego 

dziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w przedszkolu. 

§ 7. 1. Przyjmowanie do przedszkoli dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru, o którym mowa w § 3 

ust. l może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez dane przedszkole 

listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie. 

2. Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umiesz-

czone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierw-

szeństwa określonymi w § 5 ust. 1. 

3. Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny, zamieszka-

li na terenie gminy Brójce w obwodach tych szkół, zapisywani są z urzędu. 

4. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zamieszkałych na te-

renie gminy Brójce poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do 15 sierpnia każdego roku. 

§ 8. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół 

przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria: 
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Lp. Wyszczególnienie Liczba punktów 

1 W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka 100 pkt 

2 miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 70 pkt 

3 
w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspiera-

jący rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 
50 pkt 

2. W celu wykazania spełniania kryterium z ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rodzice ucznia zobowiązani są dostar-

czyć do wglądu odpowiednio kopię umowy o pracę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych 

dziecka. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodnicząca 

 Rady Gminy Brójce 

Urszula Brdoń 
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