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UCHWALANR ..........•.........
RADY GMINY KLESZCZÓW
z dnia

2017 r.

w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Kleszczów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r.
pozA46, 1579 i 1948), art.131 ustA i ust.6 w związku z art.29 ust.2 pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.ćs) uchwala, się.co następuje:

§ l. I Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
w przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Kleszczów:

rekrutacyjnego

prowadzonego

I) kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie
prawni pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą
pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne -20 pkt, a w przypadku jednego
z rodziców /prawnych opiekunów spelniającego to kryterium -10 pkt;
2) do tego samego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata
3) kadydat zamieszkały

- 5 pkt;

w obwodzie szkoły, w której znajduje się przedszkole - 50 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia

kryteriów, o których mowa w § l:

I) spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. I pkt I jest potwierdzane oświadczeniem rodziców /opiekunów
prawnych, że pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne
lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczą się w systemie dziennym2) spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. I pkt 2 i 3 jest potwierdzane
prawnych.

oświadczeniem

rodziców/opiekunów

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr X/84/20 15 Rady Gminy Kleszczów z dnia 16 marca 20l5r. w sprawie określenia
kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Kleszczów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
KLeszczów

Michał Michałek
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UZASADNIENIE

Do projektu

uchwały

określenia

kryteriów

dla

drugiego

etapu

postępowania

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kleszczów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) określa na
rok szkolny 2017/2018 aktualne zasady i procedury przyjmowania do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub
publicznych innych form wychowania
przedszkolnego. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej
gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria ustawowe:
l) 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 jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, organ prowadzący określa nie więcej
niż 6 kryteriów, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny, lokalnych potrzeb społecznych oraz przyznaje każdemu kryterium określoną
liczbę punktów . Uregulowanie zasad i kryteriów lokalnych umożliwi dokonanie naboru do
przedszkoli gminnych na rok 2017/2018 i lata następne zgodnie z wymogami ustawodawcy.
Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole do dnia 15 kwietnia
2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne
kryteria zgodnie z art.13l ust 4-6 ustawy - Prawo oświatowe. W związku z powyższym
zachodzi potrzeba podjęcia powyższej uchwały.
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