UCHWAŁA NR 395/VII/2018
RADY GMINY KŁODZKO
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875), art. 131 ust. 4-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), Rada
Gminy Kłodzko uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1.
§ 2. Określa się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów:
L.p.
1

2

3

4

Kryterium
Kandydat, którego rodzic (samotnie
wychowujący) albo oboje rodziców
pracują, studiują w trybie dziennym,
prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą.
Rodzeństwo kandydata kontynuować
będzie edukację przedszkolną w tym
samym przedszkolu lub tym samym
oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej w roku szkolnym,
którego dotyczy rekrutacja.
Deklarowany pobyt i korzystanie przez
dziecko z pełnej oferty przedszkola
(nauczania, wychowania, opieki oraz
wyżywienia) powyżej 5 godzin
dziennie.
Kandydat w danym roku szkolnym
podlega obowiązkowi realizacji
rocznego przygotowania
przedszkolnego.

Liczba
punktów
4

3

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów
Dokument potwierdzający zatrudnienie,
zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego, w przypadku samozatrudnienia
aktualny wpis do ewidencji działalności
gospodarczej / o nauce w trybie dziennym.
Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu
edukacji przedszkolnej w tym samym
przedszkolu lub tym samym oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej przez
rodzeństwo kandydata.

2

Oświadczenie o planowanym pobycie
dziecka powyżej 5 godzin dziennie.

1

-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kłodzko
Zbigniew Tur
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach.
Zasadność podjęcia uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, które wskazują jednoznacznie, że pierwszeństwo w procesie rekrutacji do publicznego
przedszkola mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów,
niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod
uwagę kryteria ustawowe tj. 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. Każde z nich ma jednakową wartość.
Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjne (przeprowadzonego w oparciu o kryteria
ustawowe) lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący.
Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów przyznając każdemu kryterium określoną
liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Kryteria te uwzględniają
zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w
której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z
obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa również
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Powyższe przepisy dot. rekrutacji stosuje się także odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.
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