
Zarządzenie Nr 40/2015
Burmistrza Wołczyna

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia  konsultacji  społecznych projektu  uchwały  dotyczącej  określenia 
kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  przedszkoli 
publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Wołczyn, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.      

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr XLI/332/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 września 2010 roku w 
sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy 
Wołczyn  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie  projektów aktów prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych 
organizacji 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedmiotem  konsultacji  społecznych  jest  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów 
obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  i 
oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę 
Wołczyn,  ustalenia  liczby  punktów  dla  poszczególnych  kryteriów  oraz  określenia  dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, opracowany na  podstawie art. 20c ust. 4 i 6  
w związku z art. 20 zf punkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z  
2004 roku, nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).     

§ 2

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z  
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku,  
poz. 1118,  ze zm.) działające na terenie Gminy Wołczyn, których działalność statutowa obejmuje  
prowadzenie wychowania przedszkolnego.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od  06 do 12 marca 2015 r. 

§ 4

Celem konsultacji  jest poznanie stanowiska podmiotów,  o których mowa w § 2,  w sprawie treści  
projektu uchwały,  a w szczególności poznanie ich uwag i opinii  dotyczących kryteriów w drugim 
etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach 
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. 

§ 5

Formy konsultacji społecznych:
a) przyjmowanie uwag i wniosków na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie – Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, 
b) przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
oswiata  @wolczyn.pl

mailto:promocja@wolczyn.pl


§ 6

Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

§ 7

Uwagi i  wnioski złożone po terminie określonym w informacji o wszczęciu procedury konsultacji 
pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 8

Wynik  konsultacji  ma  charakter  opiniodawczy  i  nie  jest  wiążący.  Konsultacje  będą  ważne  bez 
względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 9

1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku  
konsultacji.
2.  Sprawozdanie  określające  przebieg  i  wynik  konsultacji  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  
poprzez  opublikowanie  na  stronie  internetowej  Gminy  Wołczyn  oraz  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej.

§ 10

1.  Komórką  organizacyjną  odpowiedzialną za  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Wydział  Edukacji,  
Kultury, Sportu i Rekreacji.
2. Do obowiązków komórki wymienionej w ust. 1 należy:
1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołczynie oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej:
a) informacji o przedmiocie, terminie i formie konsultacji,
b)  projektu  uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących  na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Wołczyn,  ustalenia  liczby  punktów  dla 
poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych 
kryteriów;
2) sporządzenie protokołu przebiegu konsultacji społecznych.

§ 11

1.  Wydział  Edukacji  dokonuje  analizy  merytorycznej  materiałów zebranych  w  czasie  konsultacji 
społecznych dotyczących projektu przedmiotowej uchwały.
2. Wnioski z analizy przekazuje się Burmistrzowi Wołczyna w terminie do dnia 16 marca 2015 roku.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                 Burmistrz

                                                              mgr Jan Leszek Wiącek



O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrza Wołczyna

dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu 
uchwały dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn od roku szkolnego 2015/2016

Na podstawie uchwały Nr XLI/332/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 września 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zapraszam

zainteresowanie organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn, ustalenia liczby 
punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełniania tych kryteriów.      

Konsultacje trwają od  od  06 do 12 marca 2015 r.

Treść projektu uchwały jest dostępna na stronie internetowej www.wolczyn.pl 
i www.bip.wolczyn.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Wołczynie (pokój nr 37).

Uwagi i wnioski przyjmowane są na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie, ul. 
Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn, pokój nr 37 – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

można je również przesyłać na adres poczty elektronicznej – oswiata@  wolczyn.pl

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie, pozostaną bez rozpoznania.  

Wołczyn, 25 lutego 2015 r.

Burmistrz Wołczyna
Jan Leszek Wiącek
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- P r o j e k t  -
U C H W A Ł A  Nr ….........../......../2015

Rady Miejskiej w Wołczynie  
z dnia …. marca 2015 roku 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli  publicznych  i  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach  podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wołczyn,  ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.      

Na  podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf punkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku, nr 256, poz. 2572, z  
późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmienie ustawy o systemie  
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 7), 

R A D A   M I E J S K A  uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące kryteria przyjęcia do Przedszkola Publicznego w Wołczynie, obowiązujące 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Lp
Nazwa kryterium

Liczba punktów 
dla danego 
kryterium

Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

1 Gmina ma zapewnić kandydatowi 
możliwość spełniania obowiązku 
rocznego przygotowania przedszkolnego

10 Spełnianie kryterium wynika 
z prawidłowo wypełnionego 
wniosku

2 Gmina ma zapewnić kandydatowi 
możliwość realizowania wychowania 
przedszkolnego

2 Spełnianie kryterium wynika 
z prawidłowo wypełnionego 
wniosku

3 Zatrudnienie obojga rodziców (lub 
osoby samotnie wychowującej dziecko) 

6 Zaświadczenie wystawione 
przez pracodawców/ę 

4 Zatrudnienie jednego z rodziców 3 Zaświadczenie wystawione 
przez pracodawcę 

5 Rodzeństwo kandydata w kolejnym roku 
szkolnym zamierza kontynuować 
wychowanie przedszkolne w danym 
przedszkolu/oddziale przedszkolnym   

1 Kopia/kserokopia deklaracji 
o kontynuowaniu  
wychowania przedszkolnego  

2. Przepisy ust. 1 stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.



Uzasadnienie projektu uchwały:

W nowelizacji  ustawy o systemie oświaty,  dokonanej ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku 
(Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 7) uregulowano w sposób kompleksowy zasady przyjęć 
do  poszczególnych  typów  jednostek  systemu  oświaty,  w  tym  do  przedszkoli,  oddziałów 
przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Ważnymi  elementami  nowelizacji  jest  określenie  jednakowych  kryteriów przyjęć  do  tych 
jednostek  (art.  20c  ust.  2  ustawy)  a  także  powierzenie  organowi  stanowiącemu  jednostki 
samorządu terytorialnego kompetencji do określenia dodatkowych kryteriów obowiązujących 
na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  w  przypadku  równorzędnych  wyników 
uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów na pierwszym etapie tego postępowania, lub 
gdy po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole dysponuje wolnym,i miejscami. 
Zgodnie z zapisem art. 20c ust. 4 w projekcie uchwały określono kryteria, których stosowanie 
winno umożliwić zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, w 
tym  konieczność  godzenia  obowiązków  zawodowych  i  rodzinnych,  a  także  miejscowych 
potrzeb społecznych.


