Uchwa a Nr 127/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany uchwa y nr 46/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie okre'lenia
kryteriów naboru do samorz)dowych przedszkoli na drugim etapie post*powania
rekrutacyjnego wraz z liczb) punktów za ka,de z tych kryteriów oraz dokumentów
niezb*dnych do potwierdzania tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pó#n. zm) oraz z art. 20c ust. 4 - 6 w zwi zku z art.20 zf pkt.1
ustawy z dnia 7 wrze)nia 1991 roku o systemie o)wiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515z pó#n.
zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co nast0puje:
§ 1.
Paragraf 2 uchwa4y nr 46/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie okre)lenia kryteriów naboru
do samorz dowych przedszkoli na drugim etapie post0powania rekrutacyjnego wraz z liczb
punktów za ka7de z tych kryteriów oraz dokumentów niezb0dnych do potwierdzania tych
kryteriów otrzymuje brzmienie:
"Kryteria wraz z liczb punktów oraz dokumenty niezb0dne do potwierdzania tych kryteriów,
o których mowa w § 1 obowi zuj równie7 w odniesieniu do oddzia4ów przedszkolnych w
szko4ach podstawowych."
§ 2.
Za4 cznik do uchwa4y nr 46/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie okre)lenia kryteriów
naboru do samorz dowych przedszkoli na drugim etapie post0powania rekrutacyjnego wraz z
liczb punktów za ka7de z tych kryteriów oraz dokumentów niezb0dnych do potwierdzania
tych kryteriów otrzymuje brzmienie:
Za4 cznik do Uchwa4y Nr 46/15
Rady Gminy Opatówek
z dnia 31 marca 2015 r.
Kryterium
Dziecko, którego oboje rodzice/
prawni opiekunowie kandydata
pracuj , studiuj w systemie
stacjonarnym, prowadz
gospodarstwo rolne lub
dzia4alno)= gospodarcz kryterium stosuje si0 równie7 do
rodzica samotnie wychowuj cego
dziecko
Dziecko, którego jeden z
rodziców/prawnych opiekunów
pracuje, wykonuje prac0 na
podstawie umowy

Liczba
punktów
75

5

Dokumenty niezb0dne do potwierdzenia
kryteriów
O)wiadczenie rodziców o zatrudnieniu;
o)wiadczenie rodziców o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego lub dzia4alno)ci
gospodarczej; o)wiadczenie rodziców
zawieraj ce informacje o stacjonarnym
systemie studiów

O)wiadczenie rodzica o zatrudnieniu;
o)wiadczenie rodzica o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego lub dzia4alno)ci
gospodarczej; o)wiadczenie rodzica

cywilnoprawnej, uczy si0 w
trybie dziennym, prowadzi
gospodarstwo rolne lub
pozarolnicz dzia4alno)=
gospodarcz , a drugi rodzic
poszukuje pracy
Czas pobytu dziecka w
przedszkolu powy7ej 5 godzin
dziennie
Dziecko, którego rodzice
odprowadzaj podatek
dochodowy w Gminie Opatówek
Rodze@stwo dziecka ucz0szcza
do tego samego przedszkola lub
do szko4y, w której oddzia4
przedszkolny funkcjonuje
Dziecko, które w bie7 cym roku
szkolnym bra4o udzia4 w
post0powaniu rekrutacyjnym i nie
dosta4o si0 do przedszkola

zawieraj ce informacje o stacjonarnym
systemie studiów, o)wiadczenie rodzica, 7e
poszukuje pracy

5

O)wiadczenie o planowanym pobycie dziecka
powy7ej 5 godzin dziennie

3
10

O)wiadczenie o odprowadzaniu podatku
dochodowego w Gminie Opatówek przez
rodziców kandydata (od ka7dego z rodziców)
X

2

X

§ 3.
Wykonanie uchwa4y powierza si0 Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 4.
Uchwa4a wchodzi w 7ycie po up4ywie 14 dni od daty og4oszenia w Dzienniku Urz0dowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwa y Nr 127/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany uchwa y nr 46/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie okre'lenia
kryteriów naboru do samorz)dowych przedszkoli na drugim etapie post*powania
rekrutacyjnego wraz z liczb) punktów za ka,de z tych kryteriów oraz dokumentów
niezb*dnych do potwierdzania tych kryteriów
Zmiana ustawy o systemie o)wiaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.
wprowadzi4a nowe zasady przyj0= dzieci do publicznych przedszkoli, oddzia4ów
przedszkolnych w szko4ach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W
my)l art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane s dzieci zamieszka4e na
obszarze danej gminy. W przypadku wi0kszej liczby kandydatów ni7 liczba miejsc w
przedszkolu na pierwszym etapie post0powania rekrutacyjnego brane s pod uwag0 4 cznie
nast0puj ce kryteria ustawowe:
1) wielodzietno)= rodziny kandydata,
2) niepe4nosprawno)= kandydata,
3) niepe4nosprawno)= jednego z rodziców kandydata,
4) niepe4nosprawno)= obojga rodziców kandydata,
5) niepe4nosprawno)= rodze@stwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) obj0cie kandydata piecz zast0pcz .
W przypadku równorz0dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post0powania
rekrutacyjnego lub je)li po zako@czeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, rada gminy upowa7niona jest jako organ prowadz cy do okre)lenia kryteriów,
branych pod uwag0 na drugim etapie, tzw. "kryteriów gminnych".
Mog mie= one ró7n wag0. Rada gminy okre)la dokumenty niezb0dne do potwierdzenia ich
spe4nienia.
Natomiast zmiana ustawy o systemie o)wiaty oraz niektórych inny ustaw z dnia 29 grudnia
2015 r. znios4a miedzy innymi obowi zek szkolny dla dzieci sze)cioletnich jednocze)nie
daj c rodzicom mo7liwo)= decydowania o pos4aniu dziecka do szko4y w wieku 6 lat.
Nale7y zaznaczy=, i7 dzieci 6 letnie realizuj ce obowi zek rocznego przygotowania
przedszkolnego maj zapewnione miejsca w przedszkolach i oddzia4ach przedszkolnych w
szko4ach podstawowych na mocy prawa.

