UCHWAŁA NR XII/98/19
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 i poz. 1680), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko i dyrektorom szkół.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IXXIII/216/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz.
Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 1486).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko
Arkadiusz
Kazimierz Szczepaniak
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Załącznik do uchwały Nr XII/98/19
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 października 2019 r.
Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sicienko
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów
i dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów
Kryterium
1.
2.

3.

4.

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego
Oddział
przedszkolny
jest
w strukturach szkoły obwodowej
kandydata

Liczba
punktów
10
10

Praca zawodowa lub nauka
w
trybie
dziennym
rodziców
(opiekunów prawnych) kandydata:
a)
rodzice
/
rodzic
samotnie
wychowujący dziecko pracujący /
uczący się
b) jedno z rodziców pracuje / uczy się

6

Rodzeństwo
kandydata
realizuje
wychowanie
przedszkolne
lub
obowiązek szkolny w tej samej szkole

2
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Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium
informacja rodziców zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola
informacja rodziców zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola
- dokument poświadczający zatrudnienie każdego
z rodziców: zaświadczenie o zatrudnieniu;
w przypadku samozatrudnienia: aktualny wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego; w przypadku prowadzenia gospodarstwa
rolnego: oświadczenie;
- zaświadczenie o studiowaniu w systemie dziennym
informacja rodziców zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 22019 r.
poz. 1148 i poz. 1680) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej
publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego 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. Organ
prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Z kolei art. 131 ust. 6 cytowanej
ustawy stanowi, że organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz
przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
Kryteria naboru do publicznych oddziałów przedszkolnych zostały określone w uchwale uchylanej,
a mianowicie XXIII/216/17. Po kilku latach naborów do publicznych oddziałów przedszkolnych okazało się, że
istnieje konieczność weryfikacji kryteriów. Niniejsza uchwała podtrzymuje w niezmienionym brzmieniu
kryteria ujęte w załączniku pod poz. 1,3 i 4. natomiast kryterium pt. "Oddział przedszkolny jest w strukturach
szkoły obwodowej kandydata" otrzymało wyższą liczbę punktów (10). Celem zmiany jest umożliwienie jak
największej liczbie kandydatów z obwodu danej szkoły podstawowej realizację wychowania przedszkolnego
w strukturach tej szkoły. Ponadto całkowicie zrezygnowano z kryterium dotyczącego czasu pobytu dziecka
w oddziale przedszkolnym. Kryterium to nie odzwierciedlało faktycznych potrzeb rodziców - było wybierane
tylko ze względu na możliwość zdobycia większej liczby punktów, a często po rozpoczęciu roku szkolnego
rodzice zmniejszali liczbę godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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