
UZASADNIENIE 

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 7 ze zmianami.) wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego. Od roku szkolnego 2014/2015 w myśl art. 20c ww. ustawy do przedszkoli 
przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy, przy czym w przypadku większej 
liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową 
wartość:  
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.  
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, zgodnie z art. 20c ust. 4 i 6, na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka 
i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe 
z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący upoważniony 
został także do przyznania każdemu kryterium stosownej liczby punktów, przy czym kryteria 
samorządowe, w odróżnieniu od kryteriów ustawowych, mogą mieć różną wartość.  
Poczynając od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 zadania organu prowadzącego w powyższym 
zakresie dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik należą do kompetencji Rady Miasta. 
Wcześniej kryteria wraz z punktacją, na mocy przepisów przejściowych ustalali dyrektorzy 
przedszkoli w porozumieniu z Prezydentem Miasta. Mając na uwadze duże zainteresowanie 
miejskimi przedszkolami w latach ubiegłych zachodzi potrzeba ustalenia preferencji przy 
przyjęciach do miejskich przedszkoli.  
Powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 
i pozwalają na zaspokojenie potrzeb rodziców w zakresie opieki i wychowania przedszkolnego oraz 
mają za zadanie, zgodnie z ustawą, zaspokoić lokalne potrzeby społeczne. 
W poprzednim roku Rada Miasta Rybnika podjęła już taką uchwałę, ale w jednym z kryteriów było 
odwołanie do roku 2015 co powodowało, że trudno byłoby stosować taki zapis w latach 
następnych.  
Nowa treść uchwały ma już charakter uniwersalny.  
 


