UCHWAŁA NR IV/23/2015
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 16 lutego 2015 r.
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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 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 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) sześć kryteriów rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mycielin,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów,
zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, o których mowa w § 1 w
rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 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.
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Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 16 lutego 2015 r.
L.
p.
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KRYTERIUM

Kandydat podlega obowiązkowi
odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego
Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do przedszkola,
w którym ubiega się o przyjęcie
Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do funkcjonującej w zespole
szkolno – przedszkolnym (w skład
którego wchodzi wybrane przez
rodziców kandydata przedszkole) lub
w pobliżu przedszkola - szkoły
podstawowej
Oboje rodzice kandydata pracują,
studiują w systemie stacjonarnym,
prowadzą gospodarstwo rolne
lub działalność gospodarczą
- kryterium stosuje się również do
rodzica samotnie wychowującego
dziecko
Dogodne (względem miejsca
zamieszkania kandydata/miejsca
pracy/miejsca pobierania nauki
w systemie stacjonarnym jednego
z rodziców kandydata) położenie
przedszkola, do którego kandydat ma
być przyjęty
Kandydat jest dzieckiem pracownika
oświaty

LICZBA
PUNKTÓ
W

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO
POTWIERDZENIA KRYTERIÓW

6

-

5

-

4

Oświadczenie rodzica
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
pobliskiej szkoły podstawowej

3

Oświadczenie rodziców
o zatrudnieniu;
oświadczenie rodziców o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego lub działalności
gospodarczej; oświadczenie rodziców
zawierające informacje o stacjonarnym
systemie studiów

2

Oświadczenie rodzica potwierdzające
miejsce jego zamieszkania/pracy/ pobierania
nauki w systemie stacjonarnym (jeżeli
informacja ta nie została zawarta
w dokumencie poświadczającym
zatrudnienie/studiowanie)

1

Oświadczenie rodzica potwierdzające jego
miejsce pracy
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 16 lutego 2015r.
Z dniem 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r., poz. 7), która wprowadziła m.in. zmiany
w zakresie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Przyjęty akt
prawny stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013r., w którym Trybunał
zakwestionował jako niekonstytucyjne przyjęte rozwiązania prawne w zakresie rekrutacji uczniów i słuchaczy do
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, nakazując jednocześnie, aby te przepisy zostały określone w akcie
prawnym o randze ustawy.
Nowelizacja ta nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych,
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 upoważniony został także
do:
- przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów, przy czym każde kryterium (w odróżnieniu od
kryteriów ustawowych) mogło mieć różną wartość;
- określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego odbywało
się mocą, tzw. przepisów przejściowych wynikających z wyżej wskazanej regulacji prawnej. Kryteria i liczbę
punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego określał dyrektor w uzgodnieniu z wójtem.
Spełnianie kryteriów potwierdzone było odpowiednimi oświadczeniami. Natomiast rekrutacja na rok szkolny
2015/2016 i kolejne lata przebiegać będzie już w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty,
z wyłączeniem przepisów przejściowych.
Zatem na podstawie art. 20zf ust.1 ustawy o systemie oświaty kompetencje w zakresie kryteriów lokalnych (nie
więcej niż 6) oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów, a także określenie dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów posiada rada gminy.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
będą brane pod uwagę kryteria określone w niniejszej uchwale.
Wskazane w uchwale kryteria zostały uzgodnione z dyrektorami przedszkoli, zespołów szkolno przedszkolnych i dyrektorem szkoły podstawowej.
Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy dzieci w wieku 5 lat, które realizują obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego i mają zapewnione miejsce w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej z mocy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827) od 1 września 2015r. dziecko
w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, a gmina ma zapewnić warunki realizacji
tego prawa. Natomiast od 1 września 2017r. prawo to dotyczyć będzie również dzieci w wieku 3 lat.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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