UCHWAŁA NR IV/12/2015
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 19 stycznia 2015 r.
W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUBLICZNYCH
INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI ORAZ OKREŚLENIA
DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH 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 ze zmianami) oraz na podstawie art. 20c ust.4 i 6 i art. 20zf pkt
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz.2572 ze zmianami)
oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7 ze zmianami)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne
przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz publiczne inne formy
wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański.
§ 2. Ustala
się
kryteria
drugiego
do przedszkola wraz z liczbą punktów:

etapu

postępowania

rekrutacyjnego

1) oboje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje( na podstawie umowy o pracę,
umowy cywilno-prawnej), prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne; uczy
się w systemie dziennym
- 6 punktów,
2) jeden z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje ( na podstawie umowy o pracę,
umowy cywilno-prawnej), prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne; uczy
się w systemie dziennym
- 3 punkty,
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do szkoły podstawowej,
w obwodzie której ma siedzibę przedszkole.
- 6 punktów,
4) kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego ma siedzibę
przedszkole
- 4 punkty,
5) jeden z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje ( na podstawie umowy o pracę,
umowy cywilno-prawnej) na terenie gminy, prowadzi działalność gospodarczą (z siedzibą na
terenie gminy) lub gospodarstwo rolne na terenie Gminy Pruszcz Gdański
- 5 punktów,
§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2:
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- zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub pobieranie nauki w systemie dziennym przez
rodziców/prawnych opiekunów kandydata wydane przez pracodawcę, uczelnię (szkołę) albo
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
zaświadczenie z urzędu gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
- oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
przedszkola lub szkoły podstawowej, na terenie którego ma siedzibę przedszkole, zawierające
imię i nazwisko każdego z rodzeństwa oraz daty urodzenia,
- oświadczenie
rodziców/prawnych
opiekunów
o zamieszkaniu
kandydata
w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego ma siedzibę przedszkole. Oświadczenie
zawiera stosownie do Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty klauzulę: „Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła nowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego zgodnie z art. 20c ust. 4 i 6 zmienionej ustawy o systemie oświaty do
publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje
się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego
etapu dane publiczne przedszkole lub publiczna inna forma wychowania przedszkolnego
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę kryteria, które określa rada gminy jako organ prowadzący oraz przyznaje każdemu
kryterium określoną liczbę punktów. Rada Gminy określa również niezbędne dokumenty do
potwierdzenia tych kryteriów.
W
związku
i uzasadnione.

z powyższym
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jest
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