UCHWAŁA NR V / 32 / 2019
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem
prowadzącym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r., poz. 996 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Kórnik, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Ilekroć w uchwale mowa o rodzicach - rozumie się przez to także opiekunów prawnych dziecka,
rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko oraz osoby sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem.
3. Ilekroć w uchwale mowa o przedszkolu - rozumie się przez to także oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych.
§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych publicznych
form wychowania przedszkolnego, ustala się następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednio
liczbę punktów:
1) rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą lub studiują w systemie dziennym
- 25 pkt;
2) rodzice rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym
właściwym dla Miasta i Gminy Kórnik – 20 pkt;
3) dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego
we wniosku jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola 15 pkt;
4) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza już do
tego samego, wybranego przez rodziców przedszkola, lub uczęszcza do oddziału przedszkolnego
(„0”) w obwodowej szkole podstawowej, znajdującego się najbliżej danego przedszkola (dotyczy
przedszkola pierwszej preferencji) - 10 pkt;
5) dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do
lat 3 zarejestrowanej w Mieście i Gminie Kórnik – 7 pkt;
6) dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny –
3 pkt.
§ 3. Wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów, o których
mowa w §2, są oświadczenia rodziców załączone do wniosku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.
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§ 5. Traci moc uchwała nr XLIII/575/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem
prowadzącym.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski
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Uzasadnienie
do uchwały nr V/ 32 / 2019
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem
prowadzącym.
Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, niż liczba
wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te, mają jednakową wartość.
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 albo dana publiczna inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,
w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki
zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący
określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Zgodnie z przepisami ustawowymi,
organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną
liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
W przedłożonym projekcie uchwały kryterium gminnym, które dotąd nie występowało, jest
kryterium dotyczące dzieci, będącymi członkami rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny. Kryterium to uwzględnia konieczność zapewnienia jak najlepszej
realizacji potrzeb dziecka, wymagającego szczególnego wsparcia.
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Zastąpiono kryterium gminne „droga dziecka z domu do przedszkola wskazanego we
wniosku rekrutacyjnym jest najbliższa miejscu zamieszkania (dotyczy przedszkola pierwszej
preferencji)” nowym kryterium tj. „rodzice rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za
miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla Miasta i Gminy Kórnik”, uznając za zasadne,
przyznanie dodatkowych punktów w rekrutacji do przedszkoli publicznych rodzicom, podatnikom
gminy, którzy rozliczają podatek dochodowy w gminie Kórnik. Należy podkreślić, iż kryterium to
nie stoi w sprzeczności z prawem każdego dziecka do korzystania z wychowania przedszkolnego,
bowiem Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wskazuje każdemu dziecku miejsce w przedszkolu.
Zwiększa wyłącznie szanse rodziców - podatników gminy, na uzyskanie dla dziecka miejsca w
przedszkolu pierwszego wyboru. Zrezygnowano z kryterium „dziecko korzysta z rozszerzonej
oferty przedszkola - 3 godz. i więcej ponad podstawę programową”, bowiem uznano, iż kryterium
to jest nie możliwe do zweryfikowania na dzień przeprowadzenia rekrutacji, gdyż wskazuje
zdarzenia przyszłe i niepewne. Wszystkim kryterium gminnym przyznano odpowiednią, nową
wartość punktową.
Ponadto doprecyzowano zapis definiujący „rodziców”, wpisując, iż pod pojęciem rodzica,
rozumie się także rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko,
uwzględniając przy tym potrzeby rodziny, w której rodzic samotnie wychowujący dzieci, musi
pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi.
Z uwagi na powyższe, traci moc Uchwała nr XLIII/575/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina
Kórnik jest organem prowadzącym.

Burmistrz
Przemysław Pacholski
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