
UCHWAŁA XXVIII / 387 / 2021 
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla 
których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 4) Rada Miasta i Gminy Kórnik, 
uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr V/32/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem 

prowadzącym, § 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 4) dziecko, którego rodzeństwo w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja, 

uczęszcza do tego samego, wybranego przez rodziców przedszkola - 10 pkt;”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik. 

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

Województwa Wielkopolskiego.         

   

 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 

Adam Lewandowski 
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXVIII / 387 /2021
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla
których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym

Projekt uchwały, uwzględnia zmianę, określonego w 2019 r. przez Radę Miasta

i Gminy Kórnik jednego kryterium gminnego, branego pod uwagę na drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form

wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla

których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym.

Z uwagi na liczne sugestie rodziców, rekrutujących swoje dzieci do przedszkoli

publicznych w Mieście i Gminie Kórnik, uznano, iż należy wprowadzić zmianę do kryterium,

określonego w § 2 pkt 4 w dotychczasowym brzmieniu: „dziecko, którego rodzeństwo w roku

szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza już do tego samego, wybranego

przez rodziców przedszkola, lub uczęszcza do oddziału przedszkolnego („0”) w obwodowej

szkole podstawowej, znajdującego się najbliżej danego przedszkola (dotyczy przedszkola

pierwszej preferencji) - 10 pkt;”.

W wyniku konsultacji z dyrektorami jednostek oświatowych prowadzonych przez

tutejszy samorząd, zaproponowano zmianę do kryterium określonego w § 2 pkt 4

w następującym brzmieniu: „dziecko, którego rodzeństwo w roku, w którym prowadzona jest

rekrutacja, uczęszcza do tego samego, wybranego przez rodziców przedszkola - 10 pkt;”.

Uznano bowiem, iż dodatkowe 10 punktów, powinien otrzymać kandydat, którego

rodzeństwo w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego samego,

wybranego przez rodziców przedszkola.

Burmistrz Miasta
i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski
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