
UCHWAŁA NR XXXIII/300/2017
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 oraz art. 131 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański:

1. Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 27 punktów;

2. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym – 20 punktów;

3. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin dziennie – 5 punktów;

4. Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata – 10 punktów;

5. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański:

1. Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły – 60 punktów;

2. Rodzeństwo dziecka uczęszczające do danego oddziału przedszkolnego lub szkoły – 30 punktów;

3. Dziecko objęte jest wczesnym wspomaganiem – 9 punktów.

§ 3. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański:

1. Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym – 25 punktów;

2. Dziecko jednego rodzica pracującego/studiującego w systemie stacjonarnym – 14 punktów;

3. Rodzeństwo dziecka uczęszczające do danego oddziału przedszkolnego – 20 punktów;

4. Rodzeństwo dziecka uczęszczające do danej szkoły – 30 punktów;

5. Dziecko objęte wczesnym wspomaganiem – 5 punktów;

6. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.
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§ 4. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:   
a. Oświadczenie rodziców lub opiekunów,  b. zaświadczenie obojga rodziców lub opiekunów o zatrudnieniu 
lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym,   c. oświadczenie 
rodziców lub opiekunów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu 
(powyżej 8 godzin dziennie),  d. Oświadczenie rodziców lub opiekunów,   e. Zaświadczenie ośrodka pomocy 
społecznej lub innej instytucji wspomagającej rodzinę.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 2 są odpowiednio:      
a. Oświadczenie rodziców lub opiekunów,   b. Oświadczenie rodziców lub opiekunów,   c. Orzeczenie Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej.

3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 3 są odpowiednio:   
a. zaświadczenie obojga rodziców lub opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej 
lub o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym,   b. zaświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów 
o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym,   
c. oświadczenie rodziców lub opiekunów,  d. Oświadczenie rodziców lub opiekunów,  e. Orzeczenie Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, f. Zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej lub innej instytucji 
wspomagającej rodzinę.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gdański.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Wiceprzewodniczacy Rady 
Gminy
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