UCHWAŁA NR XXX/208/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, branych
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ
Wlkp. oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXX/208/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 27 marca 2017 r.
Kryteria wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu kryterium, brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp. oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa kryterium
Wykonywanie przez obojga rodziców
(opiekunów prawnych) kandydata pracy
na podstawie umowy o pracę, umowy
cywilnoprawnej, prowadzenie
gospodarstwa rolnego, prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej
lub pobieranie nauki w systemie
dziennym

Kontynuacja wychowania przedszkolnego
w przedszkolu pierwszego wyboru przez
rodzeństwo kandydata

Zamieszkiwanie kandydata w obwodzie
szkoły, do której po ukończeniu
przedszkola (oddziału przedszkolnego)
będzie uczęszczał
Czas pobytu kandydata w przedszkolu
(oddziale przedszkolnym) powyżej 5
godzin dziennie

Samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie, w której rodzic (opiekun
prawny) wykonuje pracę na podstawie
umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej,
prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi
pozarolniczą działalność gospodarczą lub
pobiera naukę w systemie dziennym
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Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia
kryteriów

2

Oświadczenie rodziców (opiekunów
prawnych) o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy o pracę,
umowy cywilnoprawnej,
prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
prowadzeniu pozarolniczej
działalności gospodarczej
lub pobieraniu nauki w systemie
dziennym

1

Oświadczenie rodziców (opiekunów
prawnych) o kontynuacji
wychowania przedszkolnego
w przedszkolu pierwszego wyboru
przez rodzeństwo kandydata

1

1

2

Oświadczenie rodziców (opiekunów
prawnych) o miejscu zamieszkania
kandydata
Oświadczenie rodziców (opiekunów
prawnych) o dziennym czasie pobytu
kandydata w przedszkolu (oddziale
przedszkolnym)
Oświadczenie rodzica (opiekuna
prawnego) o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy o pracę,
umowy cywilnoprawnej,
prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
prowadzeniu pozarolniczej
działalności gospodarczej
lub pobieraniu nauki w systemie
dziennym oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu
kandydata
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/208/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 marca 2017 r.
Przedmiotowa uchwała reguluje kwestie związane z drugim etapem postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wejście
w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
oraz przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) nałożyło na radę gminy obowiązek podjęcia stosownej nowej
uchwały, ponieważ uchylone zostały przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), stanowiące podstawę prawną dotychczasowego określenia
przez radę gminy przedmiotowych kryteriów. W myśl art. 131 ust.2 w/w ustawy do przedszkola/
oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W
przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 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.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, bądź oddział przedszkolny w
szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest na
podstawie art. 131 ust. 4 w/w ustawy, do określenia kryteriów i przyznaniu im punktów, branych
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Rada gminy została zobowiązana
również do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.
Mając na względzie fakt, iż nie ma innej możliwości osiągnięcia założonego celu,
konieczność podjęcia niniejszej uchwały jest jak najbardziej uzasadniona.
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