
 

 

UCHWAŁA Nr 650 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 31 stycznia 2018 roku 

 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 131 ust. 4 

i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchwała określa kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także 

liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w publicznych przedszkolach, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.   

 

§ 2. 

 

1. Określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w publicznych 

przedszkolach oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

Lp. Kryteria 
Wartość kryterium 

w punktach 

1. 
Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną 

w przedszkolu pierwszego wyboru 
30 

2. Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola 25 

3. 
Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w 

systemie stacjonarnym 
20 

4. 
Zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 

godzin 
15 

5. Wieloraczki 9 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 99 

 

 

2. Spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 rodzice potwierdzają następującymi 

dokumentami: 

1) w przypadku kryterium określonego w punkcie 4 - rodzic (prawny opiekun) 

w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, 
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2) w przypadku kryteriów określonych w punkcie 1, 2, 3 i 5 oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) - (zał. nr 1).  

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów 

komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

 

§ 3. 

 

Traci moc Uchwała Nr 469 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 

do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z dn. 6 marca 2017 r. poz. 1877). 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 
 

           Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

          Wiesław Steinke  
 

 

 

 


