
OBWIESZCZENIE NR XLIII/4/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej. 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 t.j.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto 
i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości 
punktowej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 1647) z uwzględnieniem  zmian wprowadzonych uchwałą nr 
IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/241/2017 
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., 
poz. 1138). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały 
nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/241/2017 
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.”. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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         Załącznik do obwieszczenia Nr XLIII/4/2022 

         Rady Miejskiej w Pleszewie 
         z dnia 24 marca 2022 r.  

       

UCHWAŁA NR XX/241/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej. 

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 ze zmianami) oraz art. 131 ust. 6 - 7 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Pleszewie uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne 

przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się następujące kryteria i odpowiadające  

im liczby punktów:      

1) wiek kandydata - dziecko w wieku 6 lat i starsze - zobowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne - 32 pkt; 

2) wiek kandydata - dziecko w wieku 5 lat - 16 pkt; 

3) wykonywanie pracy przez rodzica/rodziców kandydata (prawnych opiekunów) na podstawie umowy 

o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności 

gospodarczej - dla każdego rodzica (prawnego opiekuna) - 8 pkt. (max. 16 pkt.), w przypadku 

rodzica samotnie wychowującego dziecko - 16 pkt.; 

4) kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w roku szkolnym,  

na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru - 4 pkt. 

 

§ 2.  Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w §1 są: 

1) dla kryterium określonego w pkt. 1 i 2 - wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego           

przedszkola; 

2) dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zatrudnieniu, 

prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności 

gospodarczej; 

3) dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o uczęszczaniu  

do przedszkola pierwszego wyboru rodzeństwa kandydata. 

 

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 przepisy §§ 1 i 2 stosuje się do kandydatów zamieszkałych na obszarze 

Miasta i Gminy Pleszew. 

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów, o których mowa  

w ust. 1 Miasto i Gmina Pleszew nadal dysponuje wolnymi miejscami w publicznych przedszkolach, może 

być przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów spoza Miasta i Gminy Pleszew. 

 

§ 4.  Traci moc Uchwała Nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto i Gmina Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej. 

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
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