Projekt
z dnia 20 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek,
oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446, z późn. zm.) w zw. z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. u. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Głogówku uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postepowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Głogówek:
1. Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - 6 punktów.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku
pracy, prowadzą działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne, uczą się w trybie dziennym albo wykonują
prace na podstawie umów cywilno – prawnych – 4 punkty.
3. Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/ oddziale
przedszkolnym w którym ubiega się o przyjęcie – 2 punkty.
4. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata zadeklarowali czas pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale
przedszkolnym:
- powyżej 5 godzin – 2 punkty,
- 8 godzin i więcej – 4 punkty.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w trybie dziennym wystawione w dacie okresu
postepowania rekrutacyjnego,
2) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
3) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego,
4) oświadczenie o zadeklarowanej we wniosku ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Głogówek, przyznania tym
kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych
kryteriów.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Mieczysław Hołówko
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Uzasadnienie
Przedłożony projekt uchwały stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na organ prowadzący
art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
w związku z art. 204 ust. 2 i art. 369 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60). Zgodnie z przywołaną powyżej regulacją
art. 131:
1.Do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole) przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba
wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, czy oddziale przedszkolnym w szkole (…), na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
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.
3.Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole (oddział przedszkolny w szkole), nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
5.Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 4 i 5 ustaw, oraz
przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną
wartość.
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole prowadzonych przez
gminę Głogówek oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów został uzgodniony z dyrektorami tych placówek.
sporządziła
Ewa Radziwiłł
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