UCHWAŁA NR XXXIV/174/2017
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016r., poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 – 6 w związku
z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska
w Jasieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria i odpowiadające im liczby punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jasień:

1)
2)

3)

4)

Kryterium
dziecko, które będzie korzystało z opieki oferowanej przez przedszkole
w pełnym wymiarze godzin
dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, lub uczą
się w systemie dziennym, lub prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą lub gospodarstwo rolne - kryterium ma zastosowanie
również wobec rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego
dziecko
dziecko, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje, lub
uczy się w systemie dziennym, prowadzi pozarolniczą działalność
gospodarczą lub gospodarstwo rolne - kryterium nie ma zastosowania
wobec rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola lub danej szkoły,
w której funkcjonuje oddział przedszkolny

Ilość pkt
5 punktów
3 punkty

2 punkty

5 punktów

§ 2. 1. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 jest potwierdzane oświadczeniem rodziców (prawnych
opiekunów) dziecka.
2. W przypadku nieprzedłożenia
nie uwzględnia danego kryterium.

dokumentów,

określonych

w ust. 1 komisja,

rozpatrując

wniosek,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) i jej wejściem w życie dnia 26 stycznia 2017 r. na podstawie przepisów rozdziału 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, utraciła moc dotychczasowa
podstawa prawna (art. 20c ust 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i przepisy
prawa miejscowego w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych w Gminie Jasień.
Zgodnie z przepisami powoływanej ustawy - Prawo oświatowe, na pierwszym etapie rekrutacji do
przedszkoli bierze się pod uwagę kryteria ustawowe, a w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego
etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. W
związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów prawnych, które umożliwią stosowanie zasad jednolitych we
wszystkich przypadkach na terenie całej gminy.
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