
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do 
potwierdzenia spełniania kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz 
594 z późn. zm.) oraz art.20zf pkt 1 w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku ustala 
się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) kandydat czteroletni – 15 punktów,

2) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność 
gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne – 5 punktów,

3) kandydat, którego rodzice zadeklarowali czas pobytu w przedszkolu powyżej 8 godzin – 4 punkty,

4) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację 
przedszkolną w tej placówce (rodzice złożyli deklarację) – 3 punkty,

5) rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty.

2. Do potwierdzenia spełniania kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 2 należy przedłożyć jeden z dokumentów:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę lub zleceniodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego,

2) zaświadczenie z uczelni w dacie okresu rekrutacyjnego,

3) aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk ze strony internetowej 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

4) poświadczenie rozliczenia się np. z gminą, KRUS lub urzędem skarbowym.

3. Do potwierdzenia spełniania kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 5 rodzic przedkłada zaświadczenie z ośrodka 
pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu.

4. Spełnianie kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-4 rodzic potwierdza we wniosku składanym do 
przedszkola.

§ 2. 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Olecko ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację 
w tej szkole podstawowej (gimnazjum) – 3 punkty,

2) rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty.

2. Spełnianie kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 1 rodzic potwierdza we wniosku składanym do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej.

3. Do potwierdzenia spełniania kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 2 rodzic przedkłada zaświadczenie z ośrodka 
pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu.

§ 3. 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Olecko ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) kandydat czteroletni – 6 punktów,

2) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację 
w tym zespole wychowania przedszkolnego lub tej szkole podstawowej (gimnazjum) – 3 punkty,

3) rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty.

2. Spełnianie kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 rodzic potwierdza we wniosku składanym do zespołu 
wychowania przedszkolnego.

3. Do potwierdzenia spełniania kryterium, o których mowa w ust. 1 pkt 3 rodzic przedkłada zaświadczenie z ośrodka 
pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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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 i innych form wychowania przedszkolnego (w Gminie
Olecko - zespoły wychowania przedszkolnego).

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego poprzedzona jest,
w przypadku przedszkola i zespołów wychowania przedszkolnego, deklaracją rodziców o kontynuowaniu przez dziecko
edukacji przedszkolnej w tej samej placówce publicznej. Rodzice dokonują zgłoszenia dziecka 5-letniego do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej placówce przedszkolnej w celu odbycia przez dziecko obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego. Kontrolę spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko
sprawuje dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka.

W przypadku większej liczby kandydatów zgłaszających się do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego komisja powołana przez dyrektora przeprowadza postępowanie
rekrutacyjne.

W I etapie postępowania rekrutacyjnego – komisja bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w art. 20c
ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny (ozn. rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (ozn. wychowanie dziecka przez pannę kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu
tego etapu placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami następuje II etap postępowania rekrutacyjnego. W II etapie
rekrutacji komisja uwzględnia kryteria (nie więcej niż 6) określone przez organ prowadzący (Radę Miejską). Organ
prowadzący określa również liczbę punktów poszczególnym kryteriom oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów.

Jeżeli po przeprowadzeniu I i II etapu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami
ogłaszany jest kolejny etap rekrutacji - etap uzupełniający, w ramach którego mogą być również przyjęci kandydaci
mieszkający poza gminą - przy zastosowaniu kryteriów określonych dla I i II etapu.

Wprowadzenie kryterium umożliwiającego przyjmowanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego dzieci
4-letnich, a następnie 3-letnich wynika z faktu, iż od 1 września 2015r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić
warunki realizacji tego prawa. Dzieci 3-letnich prawo to dotyczyć będzie od 1 września 2017r.

Dzieci 5-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolu na mocy prawa. Zakłada się, że będzie mniej o ok. 100 dzieci
realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, co pozwala przypuszczać, że proponowane w projekcie uchwały kryteria
oraz określona liczba punktów dają gwarancję realizacji prawa do edukacji przedszkolnej dzieciom zamieszkałym w Gminie
Olecko.

Przedstawiony projekt uchwały poddany był konsultacjom społecznym.
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