
UCHWAŁA Nr XXIX/255/17 

RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli i publicznych szkół  podstawowych prowadzonych 
przez Gminę  Miejską  Turek i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów oraz terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 

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 zm.), art. 131 ust. 4 i ust. 6 i art. 133 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 
w związku z art. 1 ust.1 pkt 1 oraz art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę  — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada 
Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Niniejsza uchwała określa: 

1) kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w danej publicznej szkole podstawowej 

albo danej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę  Miejską  Turek, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

tych kryteriów oraz liczbę  punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu 

rekrutacyjnym wobec kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Turku; 

2) kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Turek, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz 

liczbę  punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym 

wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły, jeżeli 

nadal ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 

3) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 

2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania 



przedszkolnego i klas I publicznych szkół  podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Turek. 

§ 2. 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne 

przedszkole, oddział  przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo 

dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się  pod uwagę  

zapewnienie jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza 

potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata 

muszą  pogodzić  obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych 

potrzeb społecznych oraz następujące kryteria, którym przyznaje się  odpowiednią  

liczbę  punktów: 

1) kandydat obojga rodziców pracujących lub prowadzących działalność  gospodarczą  

lub uczących się  w trybie dziennym-10 punktów, 

2) kandydat, którego rodzice zadeklarują  korzystanie przez dziecko z pełnej oferty 

przedszkola powyżej 8 godz. dziennie-8 punktów, 

3) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola-6punktów, 

4) przedszkole wskazane we wniosku o przyjecie kandydata, jest najbliżej położonym 

przedszkolem od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców-

3 punktów, 

5) kandydat uczęszczał  wcześniej do żłobka wpisanego do rejestru żłobków 

prowadzonego przez Burmistrza Miasta Turku-2 punktów, 

6) kandydat, którego rodzice odprowadzają  podatek dochodowy od osób fizycznych 

na rzecz Gminy Miejskiej Turek-1 punktów. 

2. Określa się  dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa 

ust.1: 

1) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa 

w pkt 1, uważa się  zaświadczenie wydane przez pracodawcę  lub zaświadczenie o 

wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

zaświadczenie z uczelni (szkoły), 
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2) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa 

w pkt 2, uważa się  oświadczenie rodzica o planowanym czasie korzystania przez 

dziecko z pełnej oferty przedszkola zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola, 

3) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa 

w pkt 3, uważa się  oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do tego 

przedszkola zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, 

4) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa 

w pkt 4, uważa się  oświadczenie rodzica o wskazaniu przedszkola jako najbliżej 

położonego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy zawarte we wniosku o przyjęcie 

dziecka do przedszkola, 

5) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa 

w pkt 5, uważa się  oświadczenie rodzica o wcześniejszym uczęszczaniu dziecka 

do żłobka wpisanego do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta 

Turku zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, 

6) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa 

w pkt 6, uważa się  oświadczenie rodzica o odprowadzaniu podatku dochodowego 

od osób fizycznych na rzecz Gminy Miejskiej Turek zawarte we wniosku o przyjęcie 

dziecka do przedszkola. 

§ 3. 

1. Jeżeli nadal szkoła dysponuje wolnymi miejscami w postępowaniu rekrutacyjnym 

do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Turek wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, 

bierze się  pod uwagę  łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się  

odpowiednią  liczbę  punktów: 

1) kandydat i jego rodzice/opiekunowie zameldowani są  na pobyt stały w Turku -

15 punktów; 

2) miejsce pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów kandydata znajduję  się  

w obwodzie szkoły - 5 punktów; 

3) kandydat objęty kształceniem specjalnym - 10 punktów; 
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4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, 

posiada status ucznia szkoły o przyjęcie -do której ubiega się  kandydat -

5 punktów; 

5) wielodzietność  rodziny kandydata - 5 punktów; 

6) niepełnosprawność  w rodzinie kandydata — 5 punktów. 

2. Określa się  dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa § 3 

ust.1: 

1) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa 

w pkt 1, uważa się  zaświadczenie o zameldowaniu stałym, 

2) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa 

w pkt 2, uważa się  zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodzica, 

3) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa 

w pkt 3, uważa się  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 

zespół  orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni 

specjalistycznej, 

4) potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w pkt 4 dokonuje dyrektor 

szkoły na podstawie dokumentacji szkoły, 

5) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa 

w pkt 5, uznaje się  oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny (w rozumieniu 

Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny — Dz.U. z 2016 r., 

poz. 785 ze zm.) w której wychowuje się  kandydat, 

6) za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w pkt 4, 

uważa się  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046). 

§ 4. 

1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I 



publicznych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Turek: 

Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

do 14 kwietnia 2017 r. 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

do 19 maja 2017 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub 
innej formy wychowania przedszkolnego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym 

Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną  wniosków 
o przyjęcie do przedszkola lub innej formy 
wychowania przedszkolnego 
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 20 kwietnia 2017 r. do 26 maja 2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  
rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

21 kwietnia 2017 r. 30 maja 2017 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

do 28 kwietnia 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  
rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

do 5 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. 

2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 

do klas I publicznych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Turek: 

Rodzaj czynności Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

do 14 czerwca 2017 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 14 kwietnia 2017 r. 

Weryfikacja przez komisję  rekrutacyjną  wniosków o 
przyjęcie do szkoły podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 20 kwietnia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  
rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

21 kwietnia 2017 r. 30 czerwca 2017 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

do 28 kwietnia 2017 r. od 3 lipca 2017 r. 
do 13 lipca 2017 r. 



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  
rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

do 5 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 

§ 5. 

Traci moc: 

1) Uchwała Nr IV/25/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Miejską  Turek oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1028); 

2) Uchwała Nr >ONI/233/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

publicznej szkoły obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej 

klasy szkoły podstawowej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Turek (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 8382). 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

fi:  PRZ WODNICZĄCY 
RADY JSKI J TURKU 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXIX /255/17 

RADY MIEJSKIEJ TURKU 
z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych szkół  
podstawowych prowadzonych przez Gminę  Miejską  Turek i dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz terminów 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 

Zmiany wynikające z ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające — 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) zobowiązują  organy stanowiące gminy 

do ponownej regulacji w zakresie kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych szkół  podstawowych 

prowadzonych przez Gminę  Miejską  Turek i dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów oraz terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018. 

Przedmiotowe zasady do tej pory uregulowane Uchwałą  Nr IV/25/15 Rady 

Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę  Miejską  Turek oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 1028) 

oraz Uchwałą  Nr )0(VI/233/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

publicznej szkoły obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek 

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 8382). 

Powyższe przepisy zostały uchylone przez art. 15 pkt 26 ustawy z 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), 

zmiana ta weszła w życie 26 stycznia 2017r. 	Jednocześnie zgodnie 

z art. 131 ust. 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) organ prowadzący - rada gminy określa: 



1) kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w danej publicznej szkole podstawowej 

albo danej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę  Miejską  Turek, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

tych kryteriów oraz liczbę  punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu 

rekrutacyjnym wobec kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Turku 

2) kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Turek, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz 

liczbę  punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym 

wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły, jeżeli 

nadal ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 

2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego i klas I publicznych szkół  podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Turek. 

Niniejsza uchwała została uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez 

dyrektorów przedszkoli oraz szkół  prowadzonych przez Gminę  Miejską  Turek. Projekt 

niniejszej uchwały został  również  skonsultowany na zasadach określonych w Uchwale 

Nr XL/360/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła uwag do przedmiotowej uchwały. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać  za uzasadnione. 

PRZ -WODNICZACY 
RADY ii.-.:JSKXURKU 

,5--1  
Tusz Jasak 
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