UCHWAŁA 262/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez
Gminę Opatówek, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. 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 2017r., poz. 59) Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) sześć kryteriów rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Opatówek,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 46/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 r. w
sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, zmieniona uchwałą
nr 127/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.
§ 4. 1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.

Załącznik do Uchwały Nr 262/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 24 marca 2017r.

Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

1.

Dziecko, którego oboje rodzice/
prawni opiekunowie kandydata
pracują, studiują w systemie
stacjonarnym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub działalność
gospodarczą - kryterium stosuje się
również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko

75

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu;
oświadczenie rodziców o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego lub działalności
gospodarczej; oświadczenie rodziców
zawierające informacje o stacjonarnym
systemie studiów

2.

Dziecko, którego jeden z
rodziców/prawnych opiekunów
pracuje, wykonuje pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
uczy się w trybie dziennym, prowadzi
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą, a drugi
rodzic poszukuje pracy

5

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu;
oświadczenie rodzica o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego lub działalności
gospodarczej; oświadczenie rodzica
zawierające informacje o stacjonarnym
systemie
studiów,
oświadczenie
rodzica, że poszukuje pracy

3.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godzin dziennie

5

Oświadczenie o planowanym pobycie
dziecka powyżej 5 godzin dziennie

4.

Dziecko, którego rodzice
odprowadzają podatek dochodowy w
Gminie Opatówek

3

Oświadczenie
o
odprowadzaniu
podatku dochodowego w Gminie
Opatówek przez rodziców kandydata
(od każdego z rodziców)

5.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do
tego samego przedszkola lub do
szkoły, w której oddział przedszkolny
funkcjonuje

10

Spełnienie
kryterium
potwierdza
dyrektor na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu danej jednostki

6.

Dziecko, które w bieżącym roku
szkolnym brało udział w
postępowaniu rekrutacyjnym i nie
dostało się do przedszkola

2

Spełnienie
kryterium
potwierdza
dyrektor na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu danej jednostki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 262/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 24 marca 2017r.
Rozdział 2a (art. 20a-20zh) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z
2016r., poz. 1943 z późn. zm.) uchylony został przez art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60) zmieniającej nin.
ustawę z dniem 26 stycznia 2017r.
Art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty był podstawą prawną do
określenia przez radę gminy kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Jednocześnie nową podstawę prawną do uchwalenia tych kryteriów zawarto w art. 131 ust. 4 i
6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59). W związku z
powyższym zasadnym staje się podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez
Gminę Opatówek, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.
Przepisy zawarte w ustawie Prawo oświatowe nie zmieniają zasad rekrutacji do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zawartych wcześniej w ustawie o
systemie oświaty. Wobec tego niniejsza uchwała także nie wprowadza żadnych zmian.
Ustawa Prawo oświatowe nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia dodatkowych kryteriów
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, z uwzględnieniem zapewnienia
jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice
albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący upoważniony został także do:
−
przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów, przy czym każde kryterium (w
odróżnieniu od kryteriów ustawowych) mogło mieć różną wartość;
−
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Zatem na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
kompetencje w zakresie kryteriów lokalnych (nie więcej niż 6) oraz przyznania każdemu kryterium
określonej liczby punktów, a także określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów posiada rada gminy.
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 dysponować będzie wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w niniejszej uchwale.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Opatówek mogą być przyjęci do publicznego
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego na terenie
Gminy Opatówek, jeżeli po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego gmina
nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej
szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy
Opatówek przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
Z dniem 23 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r., poz. 35), która wprowadziła m.in.
zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego. W art. 1 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty i tak art. 14 ust. 3 otrzymał brzmienie: "Dziecko w wieku 6 lat jest
obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania
przedszkolnego". W związku z powyższym postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy dzieci w wieku 6
lat, które realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i mają zapewnione miejsce w
przedszkolu z mocy prawa.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, gdyż zgodnie z art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotychczasowe uchwały organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego straciły moc.

