
 

 

UCHWAŁA NR LX/406/2022 

RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępno 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, 

poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089) uchwala się, co następuje:  

§ l. Określa się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępno wraz z liczbą 

punktów za te kryteria: 

1) kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rok szkolny, na który organizowany jest nabór, do żłobka 

znajdującego się pod tym samym adresem co przedszkole, do którego kandyduje – 50 punktów; 

2) rodzeństwo kandydata: 

a) kandyduje lub będzie kontynuować naukę w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, 

w przedszkolu do którego o przyjęcie ubiega się kandydat, lub 

b) będzie kontynuować opiekę w żłobku znajdującym się pod tym samym adresem, co przedszkole, do 

którego o przyjęcie ubiega się kandydat 

– 20 punktów; 

3) kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole, do 

którego kandyduje – 21 punktów; 

4) odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego kandydata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno za 

wszystkie zamieszkałe osoby pod wskazanym adresem – 41 punktów; 

5) dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pozostających w stosunku pracy, wykonujących zlecenie lub 

świadczących usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c., uczących się w trybie 

dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; kryterium stosuje się 

odpowiednio do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 8 punktów. 

§ 2. Określa  się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1: 

1) dla kryterium określonego w § 1 w pkt 1 - zaświadczenie dyrektora żłobka, dołączone do wniosku 

o przyjęcie do przedszkola; 

2) dla kryteriów określonych w § 1 w pkt 2 i 3 - oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych lub 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata; 
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3) dla kryterium określonego w § 1 w pkt 4 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata o odprowadzaniu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkich członków gospodarstwa 

domowego, w którym  mieszka dziecko rekrutujące się do przedszkola oraz zaświadczenie z Urzędu Miasta 

i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno; 

4) dla kryterium określonego w § 1 w pkt 5 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, ze szkoły, uczelni 

wyższej,  CEIDG, zaświadczenie z KRUS o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie 

zleceniodawcy  o wykonywaniu zlecenia lub  świadczenia usługi na podstawie umów, o których mowa 

w art., 734 i art. 750 k.c. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr L/376/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępno (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego poz. 1069). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie 

(-) Eugeniusz Przybył 
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