
UCHWALA NR IV/26/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriow wraz z liczbq punktow w post^powaniu rekrutacyjnym
do publicznych oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz publicznych innych form

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmin? Slawno.

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 i art.20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz.2703, Nr 281,poz.2781;z 2005 r. Nr 17,poz.l41, Nr 122,
poz.1020, Nr 94,poz.788, Nr 131,poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 249, poz.2104; z2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr
208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z2007r. Nr 42,poz.273, Nr 80,poz.542, Nr 115,poz.791, Nr 120,poz.818, Nr
180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917,Nr 216,poz.l370,Nr 235, poz.1618;
z 2009 r. Nr 6,poz.33,Nr 31,poz.206, Nr 56,poz.458, Nr 157,poz.l241; Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250,
Nr 54, poz.320, Nr 127,poz.857,Nr 148, poz.991; z2011 r. Nr 106,poz.622, Nr 139,poz.814, Nr 149,poz.887, Nr
205,poz.l206; z2012r. poz.941, poz. 979; z2013 r. poz.87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z2014r.
poz.7,poz.290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz. 1146 i poz. 1877), Rada Gminy Slawno uchwala, co
nastepuje:

§ 1. l.Ustala si? kryteria wraz z liczbq punktow w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddzialow
przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin? Slawno:

l)kandydaci podlegaj^cy rocznemu obowi^zkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz kandydaci, ktorym
gmina jest zobowi^zana zapewnic na mocy odrebnych przepisow miejsce do realizacji prawa do korzystania
z wychowania przedszkolnego- 5 punktow,

2) uczeszczanie rodzenstwa kandydata do szkoly w ktorej funkcjonuje oddzial przedszkolny - 4 punkty,

3) oddzial przedszkolny wskazany we wniosku jest najblizej polozonym od miejsca zamieszkania dziecka
/miejsca pracy jednego z rodzicow — 3 punkty.

4) zadeklarowanie ucz?szczania do oddzialu przedszkolnego kandydatow bed^cych rodzenstwem w wieku 4-5 lat
- 1 punkt.

2. Ustala si? kryteria wraz z liczbq punktow w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych punktow
przedszkolnych prowadzonych przez Gmin? Slawno:

1) pozostawanie rodzicow w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich dzialalnosci gospodarczej lub pobieranie
nauki w systemie dziennym - 10 punktow,

2) uczeszczanie rodzenstwa kandydata do szkoly przy ktorej funkcjonuje punkt przedszkolny - 4 punkty,

3) zadeklarowanie przez rodzicow kandydata korzystania przez niego z pelnej oferty punktu przedszkolnego tj.
bezplatnego nauczania, wychowania, opieki i posilkow (po czasie realizacji podstawy programowej
w wymiarze 5 godzin) powyzej 8 godzin dziennie - 4 punkty,

4) zadeklarowanie przez rodzicow kandydata korzystania przez niego z pelnej oferty punktu przedszkolnego tj.
bezplatnego nauczania, wychowania, opieki i posilkow (po czasie realizacji podstawy programowej
w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie — 2 punkty,

5) zadeklarowanie uczeszczania do punktu przedszkolnego kandydatow beda_cych rodzenstwem w wieku 3-4 lat -
1 punkt.

§ 2. Okresla si? dokumenty niezb?dne do potwierdzenia kryteriow o ktorych mowa w § 1 tj.

- oswiadczenie rodzicow o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej (zala.cznik nr 1);

- kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu zlozona przez rodzicow
kandydata;

- oswiadczenie rodzica/6w zawarte we wniosku dotycz^ce deklarowanego czasu pobytu dziecka w punkcie
przedszkolnym (do 8 godzin i powyzej 8 godzin).

- oswiadczenie rodzica/6w o uczeszczaniu rodzenstwa kandydata do szkoly przy ktorej funkcjonuje punkt
przedszkolny lub oddzial przedszkolny (zal^cznik nr 2);f
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§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicz^cy|Rady pminy
Slav

Arkadii/sz Knap
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ZafacznikNr 1 do Uchwaty Nr IV/26/15

Rady Gminy Siawno

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Oswiadczenie rodzicow o pobieraniu nauki w systemic dziennym, zatrudnieniu lub

prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej

Ja nizej podpisana/y

zamieszkala/y

legitymujaca/y sie dowodem osobistym nr wydanym przez

• Oswiadczam, ze Jestem zatrudniona/y w

lub

• Oswiadczam, ze Jestem osoba^ ucz^c^ sif w systemic dziennym w

lub

• Oswiadczam, ze prowadze^ dzialalnosc gospodarcz^..

Jestem swiadoma/y odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

, dnia

(czytelny podpis)
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaty Nr IV/26/15

Rady Gminy Siawno

z dnia 29 stycznia 2015 r.

Oswiadczenie rodzica/6w o ucz^szczaniu rodzenstwa kandydata do szkoty
przy ktorej funkcjonuje punkt przedszkolny lub oddzial przedszkolny.

Osvviadczam, ze rodzeiistwo mojego dziecka (imie i nazwisko dziecka).

(data urodzenia)

w uczeszcza do funkcjonujacego przy szkole punktu
przedszkolnego/ oddziatu przedszkolnego

(adres, nazwa placowki)

Jestem swiadoma/y odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

, dnia

(miejscowosc) (czytelny podpis)
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Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemic oswiaty oraz niektorych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadzifa nowe
zasady przyjec dzieci do publicznych przedszkoli, oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego. W mysl art. 20 c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane s^
dzieci zamieszkate na obszarze danej gminy. W przypadku wiekszej liczby kandydatow niz liczba miejsc
w przedszkolu na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane 53 pod uwage lacznie nastepuj^ce
kryteria ustawowe:

1) wielodzietnosc rodziny kandydata,

2) niepetnosprawnosc kandydata,

3) niepemosprawnosc jednego z rodzic6w kandydata,

4) niepemosprawnosc obojga rodzicow kandydata,

5) niepelnosprawnosc rodzenstwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objecie kandydata piecza^ zastepcz^.

W przypadku rownorzfdnych wynikow uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub
jesli po zakoriczeniu tego etapu oddzial przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upowazniona jest jako organ prowadzacy do
okreslenia kryteriow, branych pod uwag? na drugim etapie, tzw. ,,kryteriow gminnych". Mog^ miec one rozn^
wag^. Rada gminy okresla rowniez dokumenty niezb^dne do potwierdzenia ich spetnienia.

Do przeprowadzenia rekrutacji pocz^wszy od rekrutacji na rok szk. 2015/16 niezb^dne jest przyjecie przez
organ stanowi^cy jednostki samorza/du terytorialnego stosownej uchwaly. Wynika to z art. 20c ust. 4 ustawy
o systemic oswiaty w zwi^zku z art. 20 zf. Ponadto art. 16 ust. 2. ww. ustawy z 6 grudnia 2013r. stanowi, ze do
postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddzialow przedszkolnych w publicznych szkotach
podstawowych stosuje si? przepisy art. 20c, ustawy o systemic oswiaty. W zwiazku z powyzszym nalezato
wprojekcie uchwaly uwzglednic rowniez kryteria rekrutacji do oddzialow przedszkolnych w szkolach
podstawowych prowadzonych przez Ginine^ Slawno.

W celu ustalenia kryteriow przeprowadzono konsultacje z dyrektorami szkol podstawowych.
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