
UCHWAŁA NR XXV/260/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Branice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Branice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Branice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą 
punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 

KRYTERIUM LICZBA 
PUNKTÓW

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
POTWIERDZENIA KRYTERÓW

Oboje rodzice dziecka/opiekuni prawni 
pracują lub studiują w systemie 
stacjonarnym

30 Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego 
samego przedszkola

20 Dokumenty potwierdzające kryterium 
znajdują w posiadaniu placówki

Lokalizacja miejsca pracy 
rodziców/opiekunów prawnych znajduje 
się na terenie Gminy Branice

20 Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek

Id: 392F29CC-DF4D-40CC-A52D-54F4D2CA14FC. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Branice.

Potrzeba podjęcia nowej uchwały  w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola

wynika z uregulowania zasad przyjmowania do publicznych przedszkoli w nowej  ustawie  z dnia 14

grudnia 2016r.  - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.  poz. 59).   Ustawa ta wchodzi w życie  1 września 2017

r.  za wyjątkiem rozdziału 6 określającego  rekrutację do placówek oświatowych, który wszedł w życie 26

stycznia 2017 r.  Zaproponowane kryteria uzgodnione zostały z dyrektorami przedszkoli.
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