UCHWAŁA NR XIII/103/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczółki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2015 r.
poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 20c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z
2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z
załącznikiem do uchwały.
§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których
mowa w § 1, obowiązują również w odniesieniu do oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym.
§ 3. Traci moc uchwała nr V/25/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do
Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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Załącznik do uchwały nr XIII/103/16
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 8 marca 2016 r.
Lp.
1.

Kryterium
1a. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują lub
odprowadzają podatek dochodowy na rzecz Gminy
Pszczółki.

Liczba
punktów
5

1b. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata uczą
się/studiują w trybie dziennym.
2.

3.

Dochód w przeliczeniu na członka rodziny kandydata
nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1
ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach
rodzinnych (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.).
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola
gminnego.
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2

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
1a.
Dokument
poświadczający
zatrudnienie każdego z rodziców/
opiekunów prawnych (w przy-padku
samozatrudnienia aktualny wpis do
ewidencji
działalności
gospodarczej) oraz oświadczenie o
odprowadzaniu
podatku
dochodowego na rzecz Gminy
Pszczółki.
1b. Zaświadczenie ze szkoły/
uczelni o nauce/studiach w trybie
dziennym.
Oświadczenie rodziców/ opiekunów
prawnych kandydata o
uzyskiwanym dochodzie.
-
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UZASADNIENIE

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.
wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Do przedszkola przyjmowane są dzieci
zamieszkałe na terenie danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc
w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona
jest do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, a także do określenia wagi tych
kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia.
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