UCHWAŁA NR VIII/49/15
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Miejskiego w Bierutowie oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Bierutów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013r. poz.
594 z późn zm.) w związku z art. 20c ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Przedszkola
Miejskiego w Bierutowie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Kryteria dla Przedszkola
Miejskiego w Bierutowie określa załącznik nr 1. Kryteria dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych określa załącznik nr 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bierutowie
Marianna Jarząb
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/49/15
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 26 marca 2015r.

Kryterium
Dzieci obojga rodziców /opiekunów
prawnych pracujących lub studiujących w
trybie dziennym oraz dzieci samotnych
rodziców pracujących lub studiujących w
trybie dziennym.

Liczba
punktów
10

Dzieci z deklaracją pobytu w przedszkolu
powyżej 8 godzin dziennie.

10

Rodzeństwo dziecka kontynuującego pobyt
w przedszkolu w nowym roku szkolnym.

5

Rodzice/prawni opiekunowie kandydata
odprowadzili podatek dochodowy (PIT) za
rok poprzedni w Mieście i Gminie Bierutów
a) jeden rodzic /prawny opiekun
b) dwoje rodziców/prawnych opiekunów
lub rodzic samotnie wychowujący dziecko
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Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów
Dokument potwierdzający zatrudnienie
(od każdego z rodziców): zaświadczenie z
zakładu pracy , w przypadku
samozatrudnienia aktualny wpis do
ewidencji działalności gospodarczej lub
poświadczenie rozliczenia z ZUS-em,
KRUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp./
zaświadczenie z uczelni zawierające
informacje o stacjonarnym systemie
studiów.
Oświadczenie o planowanym pobycie
dziecka powyżej 8 godzin dziennie.
Oświadczenie

5
10
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/49/15
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 26 marca 2015r.

Kryterium

Liczba
punktów
Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego
10
znajduje się w obwodzie szkoły
Kandydat mieszka przynajmniej z jednym
10
rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie
szkoły
W szkole uczy się rodzeństwo kandydata
5

Id: 05587003-98FB-4A73-B7D8-2658538D0A7E. Podpisany

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów
oświadczenie
oświadczenie
-
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UZASADNIENIE
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013r. wprowadziła nowe
zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz
innych formach
wychowania przedszkolnego . W myśl art. 20c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci
zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w
przedszkolu, oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod
uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
- 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 równych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego , w
przypadku kiedy przedszkole, oddział przedszkolny
dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy
upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie,
tzw. ,,kryteriów gmin”. Mogą mieć one różną wagę. Rada Gminy określa dokumenty niezbędne do
potwierdzania ich spełnienia.
Należy zaznaczyć, że dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają
zapewnione miejsca w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych aby obowiązek ten móc zrealizować.
Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw- od dnia 1 września 2015r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania w wychowania
przedszkolnego, a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r.
prawo to dotyczy również dzieci 3 letnich.
Niniejsza regulacja:
- nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania,
- nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie
miejskiej jednostki organizacyjnej,
- nie będzie w przyszłości generować dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej
wprowadzeniem,
- nie spowoduje zmniejszenia dochodów Miasta i Gminy Bierutów
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