UCHWAŁA NR XX/178/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli, form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których Gmina
Bolesławiec jest organem prowadzącym
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 z późn. zm) oraz art. 131 ust.4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
uchwala się, co następuje
§ 1. 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola/ innej publicznej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole
wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

L.p.

Kryteria

1.

Oboje rodzice/ prawni opiekunowie/ rodzic/ prawny opiekun samotnie wychowujący
dziecko są zatrudnieni lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilno - prawnej,
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, pobierają naukę
w systemie dziennym
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie
dziecka posiadającego rodzeństwo realizujące wychowanie przedszkolne w danym
przedszkolu lub uczące się w danej szkole podstawowej lub szkole podstawowej, która z
danym przedszkolem tworzy zespół szkolno- przedszkolny
Zadeklarowanie przez rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
korzystania przez nie z pełnej oferty przedszkola powyżej 8 godzin dziennie
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku o przyjęcie do przedszkola nie przekracza 75 % kwoty, o której mowa w art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Opracowano na
podstawie: (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z pózn. zm.)

2.

3.
4.

Wartość
punktowa
50

20
20
10

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w punkcie 1:
1) oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów 1 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium 4 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym począwszy
od rekrutacji na rok szkolny 2017/ 2018.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/34/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 maja 2015 w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/178/17
Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 22 marca 2017r.

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów / rodzica / prawnego opiekuna samotnie
wychowującego dziecko
o pobieraniu nauki w systemie dziennym lub zatrudnieni lub prowadzeniu pozarolniczej
działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Ja niżej
odpisana/y…………………………………………………………………….….........................
zamieszkała/y………………………………………………………………………………..........
legitymująca/y się dowodem osobistym seria …...… numer
…..…………….……................................. wydanym przez
…………………………………………………………………………..........................
- *Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w…………………;
lub
- *Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w………………………………………………...;
lub
-*Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ……………………………….............
………………………………………………………………………………………………….;
- Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ……………………………………..........ha

Jestem świadoma /y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

……………………………… ………………………………….
/data/
/czytelny podpis/

*zaznaczyć właściwą odpowiedź
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/178/17
Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 22 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica / rodziców lub prawnego opiekuna / opiekunów prawnych
o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

Ja niżej podpisana/y………………………………………………………………………............
zamieszkała/y…………………………………………………………………...…………….......
legitymująca/y się dowodem osobistym seria…… numer……………………………..
wydanym przez ……………………………………………………………..................................
Oświadczam, że miesięczny dochód na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, wynosił …………..….. .
(Słownie: …………………………………………………………………………………………)
Jestem świadoma /y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

……………………………… …………………………………. …………….
/data/
/czytelny podpis/

Id: A397301A-E370-47B9-AAA0-54372A22D537. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie
Nowa ustawa – prawo oświatowe mówi w art. 131, że do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Natomiast w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, niż liczba
wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość: wielodzietność rodziny
kandydata,
niepełnosprawność
kandydata,
niepełnosprawność
jednego
z rodziców
kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli pozostają jeszcze wolne miejsca, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego gdzie brane są
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny gdzie 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. Na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie
kandydata, potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów i przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę
punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, gmina ta
dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się
postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów określonych w uchwale.
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