UCHWAŁA NR IV/19/2015
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto
Stawiszyn.
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 zm.), art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria rekrutacji do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto
Stawiszyn wraz z przyznaną liczbą punktów,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę i Miasto Stawiszyn,
2) rodzicu- należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.
§ 3. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli:
a) złożenie przez rodziców kandydata deklaracji o pobycie dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego czasu
nauczania, wychowania i opieki (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) – 5 pkt.
b) obydwoje rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym – 4 pkt.
c) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola – 3 pkt.
d) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym 2 pkt.
§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 3:
- oświadczenie rodziców zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
– oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki
w systemie dziennym,
– oświadczenie rodziców dziecka o uczęszczaniu jego rodzeństwa do danego przedszkola.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 stycznia 2015 r
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe
zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowcyh oraz
innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są
dzieci zamieszkałe na terenie gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu
prowadzi się postępowanie rekrutacyjne, które składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie brane są pod
uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap
rekrutacji. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący przedszkole. Zgodnie z art. 20zf ustawy o systemie oświaty to rada gminy upoważniona jest do ich
określenia. Rada gminy może określić nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznać każdemu kryterium określoną
liczbę punktów. Mogą mieć one różną wartość. Rada gminy jest również zobligowana do określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzena tych kryteriów.
Wskazane w projekcie uchwały kryteria zostały uzgodnione z dyrektorami przedszkoli. Kryteria te
obowiązywały w procesie rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015, a obowiązek ich ustalenia
spoczywał wówczas na dyrektorach przedszkoli. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015
pokazało, że kryteria określone w niniejszej uchwale zapewniają realizację potrzeb dziecka i jego rodziny,
zwłaszcza rodziny, w której rodzice kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola prowadzonego
na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, jeżeli po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego
gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy dzieci w wieku 5 i 6 lat, które realizują obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego i mają zapewnione miejsce w przedszkolu z mocy prawa.
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