UCHWAŁA NR XVI/74/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 8 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Mycielin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z
2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Mycielin uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/23/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
§ 2. otrzymuje nowe brzmienie:
„Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, o których mowa w § 1 w
rekrutacji na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 obowiązują również w odniesieniu do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy Mycielin.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Skalski
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/74/2016
Rady Gminy Mycielin
z dnia 08 lutego 2016r.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2014r., poz. 7) nałożyła na organ prowadzący obowiązek określenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Wobec powyższego Rada Gminy Mycielin podjęła w dniu 16 lutego 2015r. Uchwałę Nr IV/23/2015 w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 przebiegała w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o systemie
oświaty, z wyłączeniem przepisów przejściowych. Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczyło dzieci w wieku 5 lat,
które realizując obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego miały zapewnione miejsce w przedszkolu i
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej z mocy prawa.
Z dniem 23 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 35), która wprowadziła m.in. zmiany dot.
wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Z dniem 1 września 2016r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danych roku
kalendarzowym kończy 6 lat.
W związku z tym, iż w okresie od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się odpowiednio przepisy określone w art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 2
cyt. ustawy oraz do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 do oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych stosuje się przepisy określone w art. 12 ust. 2 cyt.
ustawy, zasadnym było dokonanie zmian w niniejszej uchwale.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Skalski
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