UCHWAŁA NR XLIV/390/2018
RADY GMINY KROKOWA
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krokowa
jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt. 1 i art. 131 ust. 4,5 i 6 ustawy
z dnia
14 grudnia
2016 r.Prawo
oświatowe
(Dz. U.
z 2017 r.
poz.59
z późn.
zm.),
Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do
publicznych
przedszkoli,
publicznych
innych
form
wychowania
przedszkolnego
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krokowa jest organem
prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów
przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Krokowa jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę
łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1) dwoje rodziców kandydata pracuje – 20 punktów;
2) istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie
i korzystania z trzech posiłków dziennie, w przypadku kandydata do przedszkola publicznego –
15 punktów;
3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego
samego
przedszkola
lub
innej
formy
wychowania
przedszkolnego
– 8 punktów;
4) dochód na osobę w rodzinie dziecka, przy czym:
a) w przypadku dochodu o wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1548 z późn. zm.) – 5 punktów,
b) w
przypadku
dochodu
w lit. a) - 3 punkty.
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§ 3. Na
drugim
etapie
postępowania
rekrutacyjnego
do
oddziałów
przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krokowa jest organem prowadzącym, bierze się pod uwagę
łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1) kandydat, który w roku kalendarzowym rekrutacji podlega obowiązkowi wychowania przedszkolnego –
15 punktów;
2) kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do
którego prowadzona jest rekrutacja – 10 punktów;
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3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej
samej szkoły – 5 punktów.
§ 4. . Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa § 2 i § 3 są:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy rodziców, o którym mowa w § 2 pkt. 1;
2) oświadczenie rodzica o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie
i korzystania z trzech posiłków dziennie o którym mowa w § 2 pkt. 2;
3) oświadczenie
rodzica
oraz § 3 pkt. 1-3;

o spełnieniu

kryterium,

o którym

mowa

w§

2 pkt. 3

4) oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, biorąc pod uwagę przeciętny miesięczny dochód
z 3 miesięcy wybrany spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
§ 5. . Traci moc Uchwała nr XXXII/285/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w określenia kryteriów naboru
obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych
innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina krokowa jest
organem prowadzącym.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Piontek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej
formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy bez
ustalania obwodów.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w w/w placówkach oświatowych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie niżej wymienione kryteria,
które mają jednakową wartość:
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 jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole, czy inna forma
wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący na podstawie art. 131 ust. 4-6 w/w ustawy.
Wskazane w projekcie uchwały kryteria uwzględniają zapewnienie jak najlepszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny w przypadku, gdy rodzice muszą pogodzić obowiązki
zawodowe z obowiązkami rodzinnymi.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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