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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/VI/15 

Rady Gminy Janów 

z dnia 3 marca 2015 r. 

Kryteria II etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów: 

Lp. Dodatkowe kryteria Potwierdzenie spełniania 
kryterium 

Liczba 
punktów 

1. 

 
Zadeklarowana potrzeba zapewnienia 
opieki przez przedszkole w czasie 
dłuższym, niż realizacja podstawy 
programowej (powyżej 5 godzin dziennie), 
ze względu na pracę zawodową lub naukę 
rodziców 
 

 
Deklaracja rodzica o czasie pobytu 
dziecka w przedszkolu 
 
Zaświadczenie pracodawcy 
o zatrudnieniu 

5 

2. 

 
Dzieci obojga rodziców pracujących 

 
Zaświadczenie pracodawcy 
o zatrudnieniu 
 

2 

3. 

 
Dzieci zamieszkałe na terenie obwodu 
szkolnego, w którym znajduje się 
przedszkole 
 

 
Oświadczenie rodzica o adresie 
zamieszkania dziecka 15 

4. 

 
Dzieci, którego rodzeństwo już uczęszcza 
do przedszkola lub szkoły na terenie danej 
miejscowości 
 

 
Oświadczenie rodzica 

3 

5. 

 
Dzieci z rodziny objętej nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asystenta 
rodziny 

 
Oświadczenie rodzica 2 

6. 

 
W przypadku tej samej ilości punktów 
decyduje data urodzenia dziecka 
poczynając od najstarszego 

 
Data urodzenia dziecka 1 
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Uzasadnienie  

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku dotycząca zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2014r., poz. 7) zwana „ustawą rekrutacyjną” wprowadziła m.in. nowe zasady 
przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Art. 20c ust. 1 stanowi, że do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Należy zaznaczyć, że 
dzieci 5 letnie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione 
miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach na mocy prawa. 

W myśl art. 20c ust.2 przedmiotowej ustawy – w przypadku większej liczby kandydatów niż 
liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są 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 wychowanie kandydata w rodzinie, 
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Na podstawie art. 20c ust. 4 ustawy – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane 
publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy 
jest upoważniona jako organ prowadzący do określenia maks. 6 kryteriów na tzw. drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. Kryteria te mogą mieć różną ilość punktów a rada gminy określa 
również rodzaj dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Proponowane kryteria 
zostały opracowane przez dyrektorów przedszkoli na podstawie doświadczeń w rekrutacji 
z poprzednich lat i konsultacji społecznych. 

Zgodnie tzw. ustawą „przedszkolną” z 13.06.2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 827) - prawo do 
korzystania z wychowania przedszkolnego ma: 

1) od dnia 1 września 2015 roku dziecko w wieku 4 lat art. 7 ust.1 ustawy, 

2) od dnia 1 września 2017 roku  również dziecko w wieku 3 lat art. 18 pkt 6 ustawy. 
a gmina ma obowiązek zapewnienia warunków realizacji tego prawa. 

Niniejsza regulacja nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowych dla budżetu gminy. 
 


