
Uchwała Nr XIX/95/2017
Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59) w związku z art.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579)  uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 
Świedziebnia oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium:

1) zatrudnienie obojga rodziców kandydata do oddziału przedszkolnego na podstawie umowy o pracę, 
wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, pobieranie nauki w trybie dziennym, 
prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 5 punktów;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego, w którym zostaje złożony wniosek – 
3 punkty;

3) wychowywanie się kandydata  w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 
2 punkty.

§ 2.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 są pisemne 
oświadczenia rodziców.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XII/57/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie 
określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świedziebnia (Dz. Urz. Woj. Kuj.- 
Pom. poz. 677).

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały został wprowadzony w związku ze zmianą przepisów prawa.

Aktualne zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zobowiązują Radę Gminy do ustalenia

kryteriów o charakterze lokalnym zgodnie z art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na

obszarze danej gminy.

W pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę jednakowe w całym kraju kryteria przyjęcia dzieci do

przedszkoli publicznych tzw. ”kryteria ustawowe":

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala organ prowadzący, tzw. „kryteria gminne” (nie więcej

niż 6), oraz dokumenty wymagane do potwierdzenia danego kryterium obowiązujące w rekrutacji do

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świedziebnia. Ustawa

wskazuje, aby organ prowadzący uwzględniał takie kryteria, które wychodzą naprzeciw potrzebom

rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb rodziców w zakresie

zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania i wychowania.

Wskazane w projekcie uchwały kryteria wraz z określeniem punktów były konsultowane

z dyrektorami szkół. Zgodnie z ww. ustawą, liczba punktów przypisana poszczególnym kryteriom może

mieć różną wartość.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustala organ prowadzący

i podaje je do publicznej wiadomości. Organ prowadzący określa także dokumenty niezbędne do

potwierdzenia ustalonych w uchwale kryteriów. W związku z powyższym do przeprowadzenia

postępowania rekrutacyjnego począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 niezbędne jest podjęcie

przez Radę Gminy stosownej uchwały.
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