
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/406/2017 
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE 

z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Wieliczka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych w Gminie Wieliczka. 

2. Kryteria, określone w niniejszej uchwale stosuje się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 

zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przedszkolach –  należy przez to rozumieć publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych 

szkołach podstawowych, w tym oddziały integracyjne; 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

§ 2. Dla drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli ustala się następujące kryteria wraz z przypisaną im punktacją: 

1) Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą 

gospodarstwo rolne, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym – 100 punktów; 

2) Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 

30 punktów; 

3) Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (dziecko kończące w danym roku 

szkolnym 6 lat)  realizowanego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 30 punktów – kryterium 

dotyczy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; 

4) Dziecko uprawnione do korzystania z wychowania przedszkolnego w wieku od 3 do 6 lat – 20 punktów; 

5) Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów; 

6) Dziecko, którego tylko jeden rodzic pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi 

gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym – 10 punktów. 

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są odpowiednio: 
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1) Zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,  

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub 

zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym; 

2) Orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratorskiego lub zaświadczenie z ośrodka pomocy 

społecznej o wsparciu przez asystenta rodziny. 

§ 4. Dokumenty wskazane w § 3 pkt 1 i 2, składane w formie kopii, poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic 

dziecka. 

§ 5. Tracą moc: 

1) Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów 

drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliczka; 

2) Uchwała nr XIV/192/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie 

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Wieliczka. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po 

14 dniach od dnia ogłoszenia. 

  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce 

 

 

Tadeusz Luraniec 
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