UCHWAŁA NR XXXI/192/17
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Poświętne, które będą brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.1) ) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych Gminy Poświętne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów za
każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Poświętne (Dz.Urz. Woj.
Łódzkiego z 2015 r,. poz 1577 ).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemysław Skrzypek

1) Zm.

z 2013 r. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 1010, 1954, 1985 i 2169.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/192/17
Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Kryteria brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Kandydat, którego oboje
rodzice/prawni opiekunowie
pracują lub studiują prowadzą
gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność
gospodarczą lub kandydat który
jest wychowywany przez
samotnego pracującego lub
studiującego rodzica

2.

Dziecko, które w przyszłym roku
będzie podlegało rocznemu
obowiązkowemu przygotowaniu
przedszkolnego

3.

Ubieganie się o przyjęcia do
przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole
położonego najbliżej miejsca
zamieszkania kandydata

4.

5.

Punkty przypisane
do kryteriów

32 punktów
w przypadku obojga
rodziców lub rodzica
samotnie
wychowującego
kandydata
28 punktów
w przypadku jednego
z rodziców

Kandydat będzie korzystał
z całodziennej opieki
przedszkolnej (7 i więcej godzin
dziennie)
Rodzeństwo kandydata w roku
szkolnym, na który prowadzona
jest rekrutacja będzie
kontynuowało edukację w tym
samym przedszkolu/oddziale
przedszkolnym wskazanym na
pierwszej pozycji we wniosku lub
naukę w szkole podstawowej,
w której znajduje się oddział
przedszkolny wskazany na
pierwszym miejscu we wniosku
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Dokumenty potwierdzające spełnianie
kryteriów
Jeden z poniższych dokumentów:
-zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo
zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
- zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej
potwierdzające naukę w trybie dziennym,
- aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż
3 dni przed złożeniem wniosku ) ze strony
internetowej Centralnej ewidencji Informacji
działalności gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego,
-zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego
ubezpieczenia społecznego, potwierdzające
podleganie w okresie składania wniosku
rekrutacyjnego ubezpieczeniu społecznemu
rolników

20 punktów

Oświadczenie rodzica kandydata

16 punktów

Oświadczenie rodzica kandydata, ze przedszkole
lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
do którego ubiega się w pierwszej kolejności
dziecko jest przedszkolem/oddziałem
znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania
kandydata

8 punktów

Oświadczenie rodzica kandydata

4 punkty

Oświadczenie rodzica kandydata
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami art. 20 c ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z pózn. zm.) Rada Gminy może ustalić kryteria oraz odpowiadającą im liczbę
punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne.
Kryteria te stosuje się wówczas, gdy liczba kandydatów do oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba
miejsc w oddziale przedszkolnym, zaś zastosowanie kryteriów określonych w art. 20 c ust. 2 ustawy
o systemie oświaty (I etap rekrutacji) dało wynik równorzędny – niepozwalający rozstrzygnąć kwestii naboru.
Proponuje się przyjęcie pięciu kryteriów, które powinny umożliwić dokonanie rozstrzygnięć podczas
rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, a jednocześnie zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka
i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata
muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi.
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