Projekt
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.), art. 20c ust 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst
jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.), art. 16 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz art. 5 ustawy z dnia 30 maj
2014 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811) Rada Gminy
Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria, ich wartość punktową oraz dokumenty potwierdzające spełnienie
kryterium w drugim etapie postępowaniu rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Stanisławów:
L.p.

Kryterium

1

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy
Stanisławów

2

Obydwoje rodzice wychowujący dziecko
wykonują pracę na podstawie umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej, prowadzą
gospodarstwo rolne, prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą, studiują w systemie
dziennym

3

Kandydat w danym roku szkolnym jest
w wieku objętym prawem do edukacji
przedszkolnej

50

Wniosek o przyjęcie do
przedszkola

4

Kandydat będzie korzystał z oferty
przedszkola 4 godziny dziennie i więcej
powyżej 5-cio godzinnej podstawy
programowej

15

Wniosek o przyjęcie do
przedszkola

5

Kandydat będzie korzystał z oferty
przedszkola 2 do 4 godziny dziennie powyżej
5-cio godzinnej podstawy programowej

10

Wniosek o przyjęcie do
przedszkola

6

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do
tego samego przedszkola

5

Wniosek o przyjęcie do
przedszkola

Id: A40F7F1B-DE54-4D51-822B-EEFD4E75B9D9. Projekt

Wartość
kryterium Dokument potwierdzający
w punktach
spełnienie kryterium
10
Pisemne oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)
kandydata
10
Pisemne oświadczenie rodziców
kandydata
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§ 2. Określa się następujące kryteria, ich wartość punktową oraz dokumenty potwierdzające spełnienie
kryterium w drugim etapie postępowaniu rekrutacyjnego do odziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Stanisławów:
L.p.

Kryterium

Wartość
kryterium Dokument potwierdzający
w punktach
spełnienie kryterium
10
Pisemne oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)
kandydata
20
Pisemne oświadczenie rodziców
kandydata

1

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy
Stanisławów

2

Kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km
od danej szkoły w której znajduje się oddział
przedszkolny

3

Kandydat w danym roku szkolnym podlega
obowiązkowi odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego

40

Wniosek o przyjęcie do
przedszkola

4

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do
szkoły w której znajduje się oddział
przedszkolny

30

Wniosek o przyjęcie do
przedszkola

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY STANISŁAWÓW
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła
nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy do
przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby
kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu 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.
Wszystkie kryteria ustawowe mają jednakową liczbę punktów.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na
drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty
niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.
Należy zaznaczyć, iż dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego w obowodzie mają zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych na mocy prawa. Wszystkie dzieci zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - od dnia 1 września 2015 r. dziecko
w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić
warunki realizacji tego prawa.
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