
UCHWAŁA NR 20/VI/2015
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, 
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna.

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria oraz liczbę punktów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego,
do przedszkola publicznego, dla którego Gmina Piława Górna jest organem prowadzącym:

1) obowiązek realizacji przez kandydata w danym roku szkolnym rocznego przygotowania przedszkolnego 
bądźobowiązwk objęcia kandydata prawem do edukacji przedszkolnej – 20 punktów.

2) fakt pozostawania rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenia przez nich 
działalności gospodarczej bądź pobierania nauki w systemie dziennym - 8 punktów.

3) fakt pozostawania jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenia 
działalności gospodarczej bądź pobierania nauki w systemie dziennym - 4 punkty

4) deklaracja rodziców/opiekunów prawnych o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola 
obejmującej świadczenia organizowane po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin (za 
każdą zadeklarowaną godzinę ponad 5-godzinne minimum programowe - 2 punkty) – maksymalnie 8 punktów.

5) fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola - 3 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (lub rodzica samotnie wychowującego dziecko) o pozostawaniu 
w zatrudnieniu bądź prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.

2) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola 
z uwzględnieniem świadczeń organizowanych po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 
5 godzin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowych Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Dariusz Madejski
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Uzasadnienie

1. Cel podjęcia uchwały. Dostosowanie prawa lokalnego do przepisów prawa oświatowego
obowiązującego
w zakresie warunków, które muszą być spełnione podczas przeprowadzania drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny. Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z
dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 7) wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do przedszkoli
publicznych. Zgodnie z art. 20 c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola publicznego przyjmowane są dzieci
zamieszkałe na obszarze danej gminy, natomiast art. 20 c ust. 2 ww. ustawy sanowi, iż w przypadku większej
liczby kandydatów niż liczba miejsc w jednostce, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są
pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

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.

W art. 20 c ust. 4 ww. ustawy jest mowa o przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego lub sytuacji po zakończeniu tego etapu, kiedy dane publiczne
przedszkole 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, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz
lokalnych potrzeb społecznych. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem oświatowym, organ
prowadzący określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. W myśl ustawy organ
prowadzący winien określić nie więcej niż 6 kryteriów, oraz przypisać każdemu kryterium określoną
liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Mając na uwadze zapis art. 20 zf
ustawy, o której mowa w przypadku publicznych przedszkoli, publicznych szkół prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone m.in. w art. 20 c 4 - 6 wykonuje
odpowiednio rada gminy. W obowiązującym roku szkolnym rekrutacja na rok szkolny 2014/2015
odbywała się na zasadach określonych w przepisach przejściowych w/w ustawy, które dopuszczały
określenie kryteriów drugiego etapu rekrutacji przez Dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z
Burmistrzem. W projekcie uchwały zostały uwzględnione kryteria, które były zastosowane w procesie
rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej na rok szkolny 2014/2015. Określenie kryteriów
do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę
Piława Górna jest niezbędne, ponieważ niska odpłatność pobierana obecnie w przedszkolu publicznym
gdzie pobyt dziecka prze 5 godzin jest bezpłatny, natomiast za każdą godzinę powyżej 5 godzin stanowi
wydatek rodzica/opiekuna prawnego w wysokości jedynie 1 zł., a za dodatkową opłatą dziecko może
korzystać również z wyżywienia, oferta jedynego w naszej gminie przedszkola publicznego cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród Rodziców uczniów ze względów finansowych. Założenia projektu
uchwały zostały uzgodnione z dyrektorem Przedszkola Publicznego
w Piławie Górnej Panią Barbarą Mazur.

3. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy. Nie dotyczy.
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