UCHWALA NR XXX / 53 / 2017
RADY MIASTA WTOCI-AWEK
zdnia 27 marca2017 t.

w

sprawie okreslenia kryteri6w obowiqzujqcych na drugim etapie postgpowania
rekrutacyjnego do pzedszkoli publicznych oddzial6w pzedszkolnych w szkolach
podstawowych, dla kt6rych Gmina Miasto Wloclawek jest organem prowadzqcym

i

Na podstawie art, 1B ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.

z

i

2016r, poz. 446, poz. 1579 poz. '1948) oraz arl. 131 ust, 4
w zwiqzku z arl,. 29 ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo

i

ust.

6

oswiatowe

(Dz.U.z2017r.poz.59\
uchwala sig, co nastqpuje:

$ 1, W przypadku r6wnozgdnych wynikdw uzyskanych na pierwszym etapie postgpowania
rekrutacyjnego lub po zakoficzeniu tego etapu, jeZeli pzedszkola publiczne, oddzialy pzedszkolne
w szkolach podstawowych nadal dysponujq wolnymi miejscami, okreSla siq nastQpujqce kryteria
wraz z liczbq punkt6w na drugim etapie w postgpowaniu rekrutacyjnym do pzedszkoli publicznych,
oddzial6w pzedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych prowadzonych pzez Gming
Miasto Woclawek:
1) Na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego do pzedszkoli publicznych bieze sig pod uwagg
lqcznie nastgpujqce kryteria, kt6rym pzyznaje sig odpowiedniq liczbg punkt6w:
a) kandydat zobowiqzany jest do odbycia rocznego obowiqzkowego wychowania pzedszkolnego
lub ma odroczony obowiqzek szkolny a Gmina l\4iasto Woclawek ma obowiqzek mu to zapewniC
- 10 punktow;

b) oboje rodzice kandydata pracujq w pelnym wymiaze czasu pracy lub wykonu.jq prace na
podstawie umowy cywilnoprawnej, pozostajq w samozatrudnieniu lub prowadzq gospodarstwo
rolne lub uczq siq w trybie dziennym - 5 punkt6w - kryterium stosuje siq r6wnie2 do rodzica
samotnie wychowujqcego dziecko;

c) kandydat wychowuje sig w rodzinie objqtej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny

d)

-

1 punkt:

rodzeristwo kandydata w roku szkolnym, na kt6ry prowadzona jest rekrutacja, bedzie
uczgszczalo do tego samego, wybranego pzez rodzic6w pzedszkola - 2 punkty,
e) istnieje potaeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie pzekraczajqcym 8 godztn dziennie
i kozystania z tzech positk6w dziennie - 1 punkt,

2) Na drugim etapie postqpowania

rekrutacyjnego do oddzialow pzedszkolnych w szkole
podstawowej, bieze sig pod uwagq lqcznie nastqpujqce kfieria, kt6rym pzyznaje siq odpowiedniq
liczbg punkt6w:
a) kandydat zobowiqzany jest do odbycia rocznego obowi4zkowego wychowania pzedszkolnego
lub ma odroczony obowiqzek szkolny a Gmina Miasto Woclawek ma obowiqzek mu to zapewnii
- 10 ounktow:

b) kandydat mieszka w obwodzie szkoly podstawowej, w kt6re1 zorganizowany jest oddzial
pzedszkolny, do kt6rego prowadzona jest rekrutacja - 5 punkt6w,
c) kandydat wychowuje siq w rodzinie objgtej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny

d)

-

2 punkty;

rodzenstwo kandydata

w

uczeszczato do tej samej szkoly

roku szkolnym, na kt6ry prowadzona jest rekrutacja bgdzie

-

3 punkty.

$ 2. Za potwierdzenie spelnienia pzez kandydata kryteri6w, o kt6rych mowa w g 1 uwaZa sig
odoowiednio:
1) kopiq decyzji dyrektora szkoly obwodowej o odroczeniu obowi4zku szkolnego, poswiadczanE
za zgodno6i z oryginalem pzez rodzica kandydata;

2) za6wiadczenie pracodawcy o zahudnieniu albo za3wiadczenie
podstawe umowy cywilnoprawnej;

o

wykonywaniu pracy na

3) za6wiadczenie szkoly lub uczelni potwierdzajqce nauke w trybie dziennym;

4) aktualny wydruk (wykonany nie wcze6niej ni2 na 3 dni pzed zlo2eniem wniosku) ze strony
intemetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoici Gospodarczej lub Kralowego Rejestru
S4dowego;

5)

za6wiadczenie wydane

peez KRUS, potwierdzajqce, 2e w okresie skladania wniosku

rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu spolecznemu rolnik6w.

6) kopig ozeczenia sqdu rodzinnego ustanawiaiqcego nadz6r kuratora, po$wiadczanq za
zgodno6i z oryginalem pzez rodzica kandydata;
7) zaSwiadczenie wydane pzez oSrodek pomocy spolecznej

o objgciu rodlny

wsparcierrr

asystenta;

B) zlo2enie przez rodzica o6wiadczenia o potzebie zapewnienia dziecku opieki w czaiie
pzekraczajqcym 8 godzin dziennie i kozystania z tzech posilk6w dziennie.
$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Woclawek

$ 4. 1.

Uchwala wchodzi

w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w

Uzqdowym Wojew6dztwa Kujawsko

2.

w

-

Pomorskiego.

Dzienniku

Uchwala podlega podaniu do publiczne.j wiadomo6ci popzez ogloszenie
Biuletynie Informacji Publicznej Uzgdu Miasta Woclawek oraz na tablicy ogloszeri

Uzgdu Miasta Woclawek.
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Uzasadnienie
Rekrutacja do przedszkoli publicznych

i

oddzial6w przedszkolnych

w

szkolach

podstawowych odbl.lva sig na zasadach, kt6re zostaly okreSlone w ustawie z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59).

w

Wychowaniem przedszkolnym

w

przedszkolnych

przedszkolach publicznych

i

oddzialach

szkolach podstawowych objgte s4 dzieci szedcioletnie, pigcioletnie,

czteroletnie i trzyletnie.

Dzieci sze5cioletnie (urodzone
przygotowanie przedszkolne

w

w 201I roku) obowi4zane s4 odbyd

roczne

przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym

zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Obowi4zek ten ro zpoczyna siE z pocz4tkiem roku szkolnego w roku kalendarzowyrn, w kt6rym
dziecko kofczy sze36 lat. Dzieci pigcioletnie (urodzone w 2012 roku), czteroletnie (urodzone

w 2013 roku) i trryletnie (urodzone w 2014 roku) z dniem 1 wrze5nia 2017 roku uzyskuj4

prawo do rrTchowania przedszkolnego rv przedszkolu publicznym, oddziale
przedszkolnyn w szkole podstawowej.
Zgo&ne

z art. 131 ust. 4 ustawy

Prawo oSwiatowe, w przypadku r6wnorzgdnych

wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego lub jeZeli po
zakoiczeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddziat przedszkolny w danej publicznej

szkole podstawowej albo dana publiczna

ima forma wychowania przedszkolnego

nadal

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego s4 brane pod

uwagg kry.teria okredlone przez orgal prowadz4cy,

z

uwzglgdnieniem zapewnienia jak

najpelniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwlaszcza potrzeb rodzhy, w kt6rej
rodzice albo rodzic samotnie wychowuj4cy kandydata musz4 pogodzid obowi4zki zawodowe

z obowi4zkami ro&innymi, oraz lokalnych potrzeb spolecznych. organ prowadzEcy okreSla
dokumenty niezbgdne do potwierdzenia tych kryteri6w.

Dokumenty potwierdzaj4ce spelnienie danego krlterium zostaly

okreSlone

z zachowaniem zuady ograriczenia wysiiku zgromadzetia potrzebnych dokument6w,
takZe rzetelnego

i

ale

wiarygodnego potwierdzenia danych na podstawie kt6rych uznaje sig

pierwszenstwo jednego kandydata przed drugim.
Podjgcie tego rodzaju uchwaty jest obligatoryjnym zadaniem gminy umoZliwiaj4clm
przedszkolom i szkolom przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z obow
r"'2. Tn
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