
 

 

UCHWAŁA NR XV(173)2019 

RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Barczewo 

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

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. - Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Gminy Barczewo uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W trakcie rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie mogą wybrać wszystkie przedszkola publiczne 

i szkoły z oddziałami przedszkolnymi. Na pierwszym miejscu we wniosku rekrutacyjnym należy wpisać 

tę placówkę, na której najbardziej rodzicom zależy (przedszkole/oddział przedszkolny pierwszego wyboru). 

2. Wniosek składany jest tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru. 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. 

4. W przypadku braku miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru, dyrektor przedszkola w okresie 

rekrutacji, o którym mowa w pkt 2 proponuje rodzicom/prawnym opiekunom, zapisanie dziecka do 

przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami uwzględniając przy tym preferencje określone we wniosku. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej 

szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, 

w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria dodatkowe określone w § 2. 

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo, określa się następujące 

kryteria wraz z ich wartością punktową oraz rodzajem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia: 

 

Lp. Nazwa kryterium Wartość kryterium w punktach 
Rodzaj dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryterium 

1. Pozostawanie rodziców 

(prawnych opiekunów, rodziców 

zastępczych) kandydata lub 

rodzica samotnie 

wychowującego dziecko w 

zatrudnieniu w pełnym wymiarze 

czasu pracy lub prowadzenie 

przez nich działalności 

5 punktów dla każdego 

rodzica/prawnego opiekuna do 

uzyskania max 10 pkt 

 

10 pkt dla rodzica (prawnego 

opiekuna, rodzica zastępczego) 

samotnie wychowującego dziecko 

Dokument poświadczający 

zatrudnienie (od każdego z 

rodziców/prawych 

opiekunów/rodziców zastępczych): 

zaświadczenie z zakładu pracy, a w 

przypadku samozatrudnienia - aktualny 

wpis do działalności gospodarczej albo 

poświadczenie rozliczania 
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gospodarczej lub pobieranie 

nauki w systemie dziennym 

się z ZUS, KRUS lub 

Urzędem Skarbowym, w przypadku 

pobierania nauki w systemie dziennym 

– aktualne zaświadczenie 

2. Uczęszczanie rodzeństwa 

kandydata do tego przedszkola 

2 punkty Deklaracja o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego w tym 

przedszkolu złożona przez 

rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata 

3. Zadeklarowanie przez rodziców 

kandydata korzystania przez 

niego z pełnej oferty przedszkola, 

tj. bezpłatnego nauczania, 

wychowania, opieki i posiłków 

(po czasie realizacji podstawy 

programowej w wymiarze 5 

godzin) powyżej 5 godzin 

dziennie 

2 punkty za każdą zadeklarowaną 

godzinę do uzyskania max 10 pkt. 

Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów zawarte we wniosku 

rekrutacyjnym dotyczące 

deklarowanego czasu pobytu dziecka w 

przedszkolu 

4. Rodzice / opiekunowie prawni 

kandydata rozliczają podatek 

dochodowy od osób fizycznych 

ze wskazaniem miejsca 

zamieszkania na terenie Gminy 

Barczewo 

po 1 punkcie dla każdego rodzica 

(prawnego opiekuna) 

rozliczającego podatek dochodowy 

od osób fizycznych max 2 pkt 

 

2 pkt dla rodzica (prawnego 

opiekuna, rodzica zastępczego) 

samotnie wychowującego dziecko 

Zaświadczenie potwierdzające 

składanie rocznego PIT-u w Urzędzie 

Skarbowym według miejsca 

zamieszkania podatników, a dokładnie 

– według miejsca zamieszkania w 

ostatnim dniu grudnia 

5. Zadeklarowanie uczęszczania do 

tego przedszkola kandydatów 

będących rodzeństwem 

2 punkty Pisemna deklaracja rodzica (prawnego 

opiekuna, rodzica zastępczego) 

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

w § 1 może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez dane 

przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie. 

2. Wnioski złożone przez rodziców/prawnych opiekunów po okresie naboru, zostają przyjęte przez 

dyrektora, a dziecko umieszczone zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze 

spełnionymi kryteriami pierwszeństwa określonymi w § 2. 

§ 4. Kryterium wymienione w § 1 i § 2 obowiązuje cały rok: również przy zapisach na dyżury przedszkolne 

w okresie świątecznym, wakacyjnym i feryjnym. 

§ 5. Traci moc uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 
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