UCHWAŁA NR XXXIII/288/2017
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wieliszew, które będą brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego
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 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4, 5, ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Wieliszew
uchwala, co następuje:
§1.
Uchwała określa:
1) kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina
Wieliszew jest organem prowadzącym, wraz z liczbą punktów za kryteria,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.
§2.
1. Określa się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów
za kryteria:
1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające
się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania
dziecka — 60 pkt,
2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę
o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium
stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 20 pkt,
3) dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej
dla miejsca zamieszkania dziecka — 25 pkt,
4) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje
adres zamieszkania na terenie Gminy Wieliszew — 6 pkt,
5) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację
przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
do którego o przyjęcie ubiega się kandydat — 2 pkt,
6) wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka, przy czym:
a) w przypadku dochodu w wysokości kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518
z późn. zm.) - 1 pkt,

b) w przypadku dochodu w wysokości niższej lub przekraczającej kwotę, o której
mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę
w rodzinie dziecka.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1
są odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej,
2) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym,
3) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
4) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
5) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka, że przy rozliczaniu podatku
dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania w Gminie
Wieliszew,
6) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, o kontynuacji edukacji
przedszkolnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym,
7) oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz
wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na
osobę w rodzinie kandydata.
3. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 ustala się zgodnie z art. 131 ust. 9 i 10
ustawy prawo oświatowe.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
Marcin Fabisiak

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą podstawy prawnej dotyczącej rekrutacji do publicznych
przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, kryteria rekrutacji ustala
się zgodnie z art. 131 pkt. 4,5,6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
W ustawie zachowane zostały dotychczasowe kryteria rekrutacyjne, które szczegółowo
określają grupy kryteriów, które należy brać pod uwagę przy przyjmowaniu uczniów do
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z art. 130 ust. 1 i art. 131 ust.1 ww. ustawy do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze danej gminy - tak jak dotychczas - po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 131 ust.2 ustawy obowiązuje jak dotychczas
I grupa kryteriów.
Do II etapu rekrutacyjnego kryteria określa organ prowadzący. Rada gminy określa nie więcej
niż 6 kryteriów, tak aby zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny,
oraz aby zaspakajać lokalne potrzeby społeczne.
Kryteria i liczba punktów za kryteria zostały tak ustalone, aby zagwarantować pierwszeństwo
w przyjęciu dzieciom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz
przyznano większą liczbę punktów przy rekrutacji dziecka 5 - letniego, ubiegającego się
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które mają
siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, w której kandydat będzie realizował edukację
szkolną, a także dla rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica samotnie wychowującego
dziecko, gdy muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi.
Z uwagi na fakt, że od roku szkolnego 2017/2018 wychowaniem przedszkolnym objęte będą
również dzieci 3 - letnie, więc dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na
terenie gminy, które złożą wniosek o przyjęcie, organ prowadzący musi zapewnić miejsce do
wychowania przedszkolnego, istotną kwestią jest zapewnienie kandydatom edukacji
przedszkolnej jak najbliżej miejsca zamieszkania oraz w obwodzie szkoły podstawowej, do
której kandydat będzie uczęszczał w przyszłości (uniknięcie konieczności dowożenia dzieci) .
Kryteria skonsultowano z dyrektorami publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.
Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
Marcin Fabisiak

