UCHWAŁA NR XXII/156/2017
RADY GMINY ZŁOTA
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota, określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu
kryterium.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm ) art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę — Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 133
ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) - uchwala się, co następuje:
§ 1.1 Ustala się kryteria naboru wraz z liczbą punktów, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia
obowiązujące na drugim etapie postę powania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli , oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Złota, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata
pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom najstarszym uwzględniając rok, miesiąc i dzień
urodzenia.
§2. Ustala się kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę
punktów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Złota, określone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§3.Tracą moc : Uchwała Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Złota z dnia 23 lutego 2016r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Złota oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz Uchwała Nr XIII/90/2016 Rady Gminy
Złota z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.
§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze
danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej,
niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej
szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepeł nosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział
przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma
wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria okreś lone przez organ
prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpeł niejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny, zwł aszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzie samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społ ecznych. Organ prowadzący określa dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium
określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 131 ust. 1-6 ustawy Prawo oświatowe, gmina
nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym
w publicznej szkole podstawowej lub
innej formie wychowania przedszkolnego.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na podstawie przepisów ust. 2-6 wymienionych
powyżej, stosując je odpowiednio.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych
innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych - określa
do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną
inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę
wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r.
podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych
kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie
z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe.
Przepis art. 154 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy,
które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca
kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5-9 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr]
Rady Gminy Złota
z dnia 28 marca 2017r.

Kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczba punktów,
na drugim etapie postę powania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez Gmina Złota
Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

r
1.

Pozostawanie obojga rodziców/prawnych opiekunów

10

dokument potwierdzający

odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata

zatrudnienie (od każdego

w

z rodziców): zaświadczenie

zatrudnieniu,

pozarolniczej

.

lub

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

prowadzenie

gospodarstwa

działalności gospodarczej

rolnego,

lub pobieranie

z zakładu pracy, w przypadku

nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie

samozatrudnienia aktualny wpis do

w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku pobytu

działalności gospodarczej,

w przedszkolu

zaświadczenie z uczelni

Rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na
który prowadzona jest rekrutacja edukacji w

5

danym

oś wiadczenie rodzica/opiekuna
prawnego

przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata
.

Przedszkole wskazane we wniosku jest przedszkolem

10

dokument potwierdzający miejsce

najbliżej położonym od miejsca zamieszkania

pracy rodzica (jeżeli informacja ta

dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców

nie została zawarta w dokumencie
poświadczającym
zatrudnienie/studiowanie)

.

Kandydat, który zamieszkuje w obwodzie szkoły

10

podstawowej przy której zorganizowany jest oddział

oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego

przedszkolny/przedszkole
5.

Zadeklarowana liczba godzin pobytu dziecka
w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie,

10

Wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola
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Załącznik do Uchwały Nr 2
Rady Gminy Złota
z dnia 28 marca 2017r.
Kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczba punktów,
na drugim etapie postę powania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla
których Gmina Złota jest organem prowadzącym

Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

W szkole obowiązek szkolny spełnia

8

Oświadczenie rodzica

10

Dokument potwierdzający zatrudnienie:

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

rodzeństwo dziecka
Miejsce pracy rodziców znajduje się
w obwodzie szkoły

zaświadczenie z zakładu pracy,
w przypadku samozatrudnienia — aktualny
wpis do działalności gospodarczej

Dziecko uczęszczało do oddziału

10

Oświadczenie rodzica

8

Oświadczenie rodzica

przedszkolnego w danej szkole
W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni dziecka wspierający rodziców
(opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki
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