
Komprachcice, 01.12.2021 r. 

Wójt Gminy Komprachcice                                             
          woj. opolskie  

       ZOPO.024.3.2021 

                                                                             Rada Gminy Komprachcice 

WNIOSEK 

 

Zasady rekrutacji do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zostały określone w Rozdziale 6 

Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

publicznych szkół i publicznych placówek ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 z późń.zm.). 

 

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych 

na obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc w 

publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

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 szkole podstawowej, 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. 

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 4 i 5 ww. 

ustawy, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium 

może mieć różną wartość.  

Obowiązująca Uchwała nr XXIII.159.2017 Rady Gminy Komprachcice w sprawie określenia 

kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Komprachcice na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2017 r. 

poz. 634), zdaniem dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi, wymaga 

wprowadzenia zmian  zwłaszcza w zakresie rodzaju dokumentu potwierdzającego spełnienie 

kryterium. co zostało wprowadzone w przygotowanym projekcie. 

 

Z podanych przyczyn  wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały. 

 

W załączeniu projekt uchwały. 

 



 

 

 

 


