UCHWAŁA NR XL/277/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNAH
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji dzieci na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zdunach, dla którego Gmina Zduny jest
organem prowadzącym.
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 z późn. zm.) oraz art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Rada Miejska w Zdunach uchwala co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego dzieci do Publicznego Przedszkola w Zdunach wraz z oddziałami w
Bestwinie i Konarzewie zwanego dalej Przedszkolem dla , którego Gmina Zduny jest
organem prowadzącym.
2. Zasady i kryteria rekrutacji
dotyczą dzieci nieobjętych dotychczas edukacją
przedszkolną.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole dysponuje wolnymi
miejscami, przeprowadza się drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka
decydują kryteria dodatkowe określone w §2
§ 2.
1. Ustala się następujące dodatkowe kryteria i liczbę punktów do danego kryterium:
1) wiek dziecka dotyczy dzieci 5 – 6 letnich, które nie spełniały obowiązku
przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym - 6 punktów,
2) aktywność zawodowa rodziców dziecka (oboje rodziców pracujących lub uczących
się w systemie stacjonarnym) – 2 punkty,
3) aktywność zawodowa przynajmniej jednego z rodziców (przynajmniej jeden z
rodziców pracujący lub uczący się w systemie stacjonarnym) - 1 punkt,
4) sytuacja rodzinna tj. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny – 1 punkt,
5) uczęszczanie starszego rodzeństwo dziecka w poprzedzającym roku szkolnym do
przedszkola - 1 punkt.
2. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego brany jest pod uwagę wiek dziecka i w pierwszej kolejności przyjmowane
są dzieci najstarsze.
3. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie kandydat nie
uzyskał punktów, a Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, o przyjęciu
kandydata decyduje wiek dziecka (data urodzenia).
4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 2:
1) oświadczenie rodziców o aktywności zawodowej wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały,
2) oświadczenie o sytuacji rodzinnej oraz o uczęszczaniu starszego rodzeństwa dziecka
do przedszkola wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Zduny.
2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy mogą być przyjęci do Przedszkola, jeżeli
po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych Przedszkole będzie nadal dysponować
wolnymi miejscami.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 lutego
2017 r. w sprawie ustalania zasad i kryteriów rekrutacji dzieci na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Zdunach, dla którego Gmina Zduny jest
organem prowadzącym.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz innych form
wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Zduny jest organem prowadzącym.
Aktualne zasady rekrutacji do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
zobowiązują radę gminy do ustalenia kryteriów o charakterze lokalnym (art.131 ustawy
Prawo oświatowe ).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/inna forma
wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący. Kryteria te uwzględniają zapewnienie 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 lokalne potrzeby społeczne. Organ prowadzący określa także liczbę punktów
przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne dla
potwierdzenia spełniania kryterium.
Zaproponowane kryteria odnoszą się do sytuacji rodzinnej dziecka oraz woli pomocy
rodzicom w wychowaniu dzieci poprzez zapewnienie im wychowania przedszkolnego w
jednostce leżącej najbliżej miejsca zamieszkania. Dokumenty potwierdzające spełnianie
danego kryterium zostały określone z zachowaniem zasady ograniczenia wysiłku
zgromadzenia potrzebnych dokumentów ale także rzetelnego wiarygodnego potwierdzenia
danych na podstawie których uznaje się pierwszeństwo jednego kandydata przed drugim.
Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym w
gminnym przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego przeprowadzenie
rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik Nr 1

Oświadczenie rodziców o aktywności zawodowej (pobieraniu nauki w
systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności
gospodarczej)

Ja niżej podpisana/y .................................................................. ....
zamieszkała/y...................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr..................wydanym przez....................
1) Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ..................................................
lub
2) Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym...............................
lub
3) Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą..........................................
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Zduny, dnia ……………………………..
(czytelny podpis)
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

Załącznik Nr 2

Oświadczenie rodzica/ów o sytuacji rodzinnej oraz o uczęszczaniu starszego
rodzeństwa dziecka do przedszkola.
Oświadczam, że:
1) Rodzina,
rodzeństwo
mojego
dziecka
(imię
i
nazwisko
dziecka)..................................... .........................................(data urodzenia)
..................................... w ......................................... jest objęte nadzorem
kuratorskim/wsparciem asystenta rodziny*,
2) starsze rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)........................
.........................................(data urodzenia) .................................... w
.........................................uczęszcza do przedszkola w ………………..
…………………………

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zduny, dnia ………………………

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

…………………………………
(czytelny podpis)

