
UCHWAŁA NR XXXV/279/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę ̨Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), art. 131 ust. 4 i 6 ustawy, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, 
ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością̨: 

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują 
zadania lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również ̇ do rodzica/opiekuna 
prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów; 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki 
– 2 punkty; 

3) rodzice/opiekunowie prawni kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca – 2 punkty; 

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania 
podatku dochodowego Gminę Mosina – 3 punkty; 

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt. 

§ 2. Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są 
oświadczenia rodziców załączone do wniosku. 

§ 3. W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym przez kilku kandydatów jednakowej liczby 
punktów, o kolejności przyjęcia decyduje odpowiednio: wskazanie przedszkola jako pierwszy wybór, 
a następnie wcześniejsza data urodzenia kandydata. 

§ 4. W przypadku braku przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja 
rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/157/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Mosina. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 131, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 910), w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub po zakończeniu pierwszego etapu, a dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole
podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami w przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego, brane są kryteria określone przez organ prowadzący dane przedszkole/oddział
przedszkolny. Kryteria te dotyczą również kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy, którzy
mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli dana placówka
nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie takie odbywa się w drugim etapie rekrutacji, zgodnie
z harmonogramem wyznaczonym przez organ prowadzący publiczne przedszkola i publiczne szkoły
podstawowe. W wyżej wymienionych przypadkach w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Podjęcie tego rodzaju uchwały jest
obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym przeprowadzenie rekrutacji do gminnych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przy wsparciu systemu elektronicznego.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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