
 
UCHWAŁA NR XII/81/2016 

RADY GMINY W ROZDRA ŻEWIE 
z dnia 22 stycznia 2016 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów  

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów  
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,  

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego,  

prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 
 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 20c ust.4 i 6 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2015r. poz. 2156, ze zm.) uchwala się,                 
co następuje: 

 
§ 1.  W uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr  III/18/2015 z dnia 18 lutego 2015r.              

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Rozdrażew dokonuje się następującej zmiany:           
§ 1 pkt 1 uchwały otrzymuje się brzmienie:                  
„1) kandydat w bieżącym roku kalendarzowym kończy: 
a) 5 lat   - 15 punktów, 
b) 4 lata - 10 punktów” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.   
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
       Artur Jakubek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 
 

Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień                 
z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych, w których działają oddziały przedszkolne,   
w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 35), mocą której zniesiono 
obowiązek szkolny dla sześciolatków, a wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci             
od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata,                    
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 1 pkt 2 
lit. a ustawy z dn. 29 grudnia 2015 r.). Zachodzi konieczność, przy niewystarczającej liczbie 
miejsc w przedszkolach, zapewnienia w najpełniejszym zakresie możliwości korzystania         
z wychowania przedszkolnego dzieci pięcioletnich, dla których roczne przygotowanie 
przedszkolne przestało być obowiązkowe, na mocy cytowanej ustawy (art. 1 pkt 2 lit. b 
ustawy z dn. 29 grudnia 2015 r.) 

 
 
 
 
 

 
Wójt Gminy  
Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 

 


