Projekt
Uchwała Nr …............…. /…….……/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia ………….....…...…. 2015r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających
spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Kolno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 5941) oraz art. 20zf pkt 1 w związku z art. 20c ust. 4-6
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25722) po
konsultacjach określonych uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Gminy Kolno z dnia 17 maja 2011r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego (Dz. Urz.
Woj. Warm. – Maz. z 2011r., Nr 85, poz. 1494, Nr 85, poz. 1507).
Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Kolno, wraz z ich wartością oraz dokumentami niezbędnymi do ich
potwierdzenia:
Lp.
Kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

Zaświadczenie wydane przez
pracodawcę o zatrudnieniu albo
informacja z Centralnej Ewidencji i
Informacji Działalności
Gospodarczej o prowadzeniu
działalności gospodarczej albo
zaświadczenie z uczelni (szkoły),
oświadczenie o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego
Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)
Zaświadczenie z właściwego
ośrodka pomocy społecznej o
korzystaniu ze świadczeń pomocy
społecznej lub świadczeń
rodzinnych
Deklaracja rodziców (opiekunów
prawnych) złożona we wniosku o
przyjęcie do przedszkola

1.

Rodzice (w tym rodzice samotnie
wychowujący oraz opiekunowie
prawni) pracują zawodowo, uczą się
w trybie dziennym lub prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolnicza
działalność gospodarczą

6

2.

Rodzina kandydata objęta nadzorem
kuratorskim
Dziecko, którego rodzina objęta jest
pomocą społeczną i świadczeniami
rodzinnymi za wyjątkiem świadczeń
jednorazowych

5

Czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godzin

3

3.

4.

1

Wartość
kryterium w
punktach

4

zm. Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379 i poz. 1072
zm. Dz. U. z 2004r., Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr
80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz.
1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198.
2

5.

6.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie
szkoły, w której znajduje się
przedszkole
Dziecko, którego rodzeństwo
uczęszcza do przedszkola

2

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych)

1

Oświadczenie rodziców
(opiekunów prawnych) kandydata o
uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
do przedszkola

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krystyna Krasuska

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Gminy Kolno
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających
spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Kolno
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 roku,
zwana „rekrutacyjną” uregulowała na poziomie ustawy zasady przyjmowania (rekrutacji) dzieci i
młodzieży do publicznych przedszkoli i szkół.
Konsekwencją przyjęcia nowelizacji jest m.in. określenie jednakowych dla
wszystkich przedszkoli publicznych kryteriów przyjęć (art. 20c ust. 2 ustawy), a ponadto
powierzenie organowi stanowiącemu JST kompetencji do określenia dodatkowych kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na
terenie Gminy Kolno, określenie dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia spełnienia kryteriów, a
także przyznania liczby pkt. dla poszczególnych kryteriów (art. 20c ust. 4).
Zgodnie z zapisem art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty określone zostały
kryteria, które w szczególności uwzględniają zapewnienie 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.
Ponadto Rada Gminy Kolno określa w niniejszej uchwale dokumenty niezbędne do
potwierdzenia każdego z kryteriów, a także przyznaje każdemu z nich liczbę pkt.
Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych na terenie Gminy Kolno, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczba pkt.
przyznana poszczególnym kryteriom zostały skierowanie do konsultacji z Dyrektorem Przedszkola
Samorządowego Gminy Kolno dla, którego organem prowadzącym jest Gmina Kolno oraz z
przedstawicielami organizacji pozarządowych na terenie Gminy Kolno.

