UCHWAŁA NR IV/36/2015
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013r. poz.
594, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Gminy Ustronie
Morskie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do Przedszkola Publicznego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz
z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Bernadeta Borkowska
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Załącznik nr 1do Uchwały NR IV/36/2015
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27.02.2015 r.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium

Kandydaci, których rodzice/prawni
opiekunowie, pozostają w zatrudnieniu w
ramach pracowniczego stosunku pracy,
samozatrudnienia albo wykonują pracę na
podstawie umów cywilnoprawnych.

9 pkt

- zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione
przez pracodawcę w dacie okresu rekrutacji
- kopia aktualnego wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej (potwierdzona
przez rodziców dziecka za zgodność z
oryginałem) wraz z oświadczeniem, że
działalność nie uległa zawieszeniu
- zaświadczenie o treści umowy zlecenia
lub innej umowy cywilnoprawnej
wystawione przez zleceniodawcę

Kandydaci do przedszkola, których
rodzeństwo uczęszcza już do danego
przedszkola

5 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

Kandydaci podlegający rocznemu,
obowiązkowemu przygotowaniu
przedszkolnemu oraz kandydaci, którym
gmina jest zobowiązana zapewnić z mocy
odrębnych przepisów, miejsce do
realizacji prawa do korzystania z
wychowania przedszkolnego

4pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

Kandydaci do przedszkola przebywający
w placówce opiekuńczo-wychowawczej
oraz których rodziny objęte są nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny

3pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań

Kandydaci do przedszkola, których
miejsca pracy rodziców/prawnych
opiekunów znajdują się w obrębie 3 km
od przedszkola

2 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań

Id: 5DA26BB0-2381-469A-B489-0E02920E28CC. Podpisany

Strona 2

UZASADNIENIE
Na podstawie art.6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2014r., poz. 7 ze zm.) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2014/2015 do publicznych przedszkoli, kryteria i liczbę punktów stosowane w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego (art. 20c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tj. Dz. U. Z 2004r. , nr
256, poz. 2572 z późn. zm.) określał dyrektor publicznego przedszkola w uzgodnieniu z wójtem.
Postępowanie naborowe do przedszkola odbywało się mocą tzw. przepisów przejściowych wynikających z
wyżej wskazanej regulacji prawnej. Natomiast rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 i lata
kolejne, przebiegać będzie już w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty z wyłączeniem
przepisów przejściowych.
Zatem na podstawie art.20zf ust.1 ustawy o systemie oświaty 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.
Do przeprowadzenia rekrutacji począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 niezbędne jest przyjęcie
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stosownej uchwały. Wynika to z art. 20c ust.4
ustawy o systemie oświaty w związku z art. 20zf.
Ustawa rekrutacyjna wskazuje priorytet gminnej regulacji: „zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący
dziecko, muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi” (art. 20c ust 4), dlatego w
uchwale znalazły się kryteria preferujące dziecko, którego oboje rodzice pracują.
Należy zaznaczyć, iż dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają
zapewnione miejsce w przedszkolu na mocy prawa. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 września 2015r. Dziecko w wieku
4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki
realizacji tego prawa. Od 1 września 2017r. prawo to dotyczy również dzieci 3 letnich.
Niniejsza regulacja:
- nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania,
- nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy ani jednostki
organizacyjnej,
- nie będzie powodować w przyszłości dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem,
- nie spowoduje zmniejszenia dochodu Gminy.
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