UCHWAŁA NR IV/34/2019
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 131 ust. 4 i 6; art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2.
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn.
zm.) Rada Gminy Michałów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria naboru wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi
do ich potwierdzenia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Michałów:

Liczba
punktów

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

Zadeklarowana liczba godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin
dziennie.
Dziecko,
którego
rodzice/opiekunowie
prawni pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się
w trybie
stacjonarnym,
prowadzą
gospodarstwo
rolne
lub
prowadzą
działalność gospodarczą.

5 pkt

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

5 pkt

Dziecko, którego rodzeństwo będzie
kontynuowało
edukację
przedszkolną
w danym przedszkolu, w roku szkolnym na
który przeprowadzona jest rekrutacja.
Wskazania Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
lub
innych
instytucji
wspomagających rodzinę.

5 pkt

a/ zaświadczenie z zakładu pracy każdego
z rodziców/opiekunów prawnych
b/ w przypadku samozatrudnienia aktualny
wpis do działalności gospodarczej lub
dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem
Skarbowym,
c/ zaświadczenie z uczelni zawierające
informacje
o systemie
stacjonarnym
studiów
lub
pisemne
oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego
Kopia
deklaracji
o kontynuowaniu
wychowania
przedszkolnego
przez
rodzeństwo
dziecka
w tym
samym
przedszkolu
Informacja lub wniosek Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej lub innych instytucji

Lp.
1.
2.

3.

4.

Kryterium

5 pkt

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo
w przyjęciu przysługuje kandydatom najstarszym (pierwszeństwo przyjęcia dzieci do starszych grup
wiekowych), a w przypadku braku rozstrzygnięcia dzieci - rodziców pracujących.
§ 2. Ustala się kryteria naboru wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do
ich potwierdzenia do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Michałów:

Lp.

Kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do
danej szkoły podstawowej.
Miejsce pracy co najmniej jednego
z rodziców znajduje się w obwodzie danej
szkoły podstawowej.
W obwodzie danej szkoły podstawowej

2.
3.
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Liczba
punktów

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

5 pkt

Weryfikuje szkoła

5 pkt

Oświadczenie

5 pkt

Oświadczenie
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4.

5.

zamieszkują krewni kandydata wspierający
rodziców/
opiekunów
prawnych
w zapewnieniu mu należytej opieki.
Uczęszczanie kandydata do przedszkola,
oddziału
przedszkolnego
w szkole
podstawowej prowadzonego przez Gminę
Michałów.
Rodzeństwo kandydata również ubiega się
o przyjęcie w danej szkole.

5 pkt

Oświadczenie

5 pkt

Weryfikuje szkoła

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Wleciał

Id: 1A540D1C-96F8-4113-A5C2-85BCAD57FDEE. Podpisany

Strona 2

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
W myśl art. 131 ust. 1 ww. ustawy Prawo oświatowe do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku
większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
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.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, rada gminy upoważniona jest, jako organ prowadzący do określenia kryteriów,
branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji. Rada Gminy w uchwale określa dokumenty
niezbędne do potwierdzenia spełnienia każdego z kryteriów oraz ich wartość wyrażoną w
punktach.
Powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
i pozwalają na zaspokojenie potrzeb przeważającej grupy rodziców dzieci w zakresie
zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, wychowania i opieki nad ich dziećmi.
Przepisy art.133 ust.2 nakłada na organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe
obowiązek ustalenia kryteriów branych pod uwagę w przypadku kiedy w wyniku
postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej pozostają wolne miejsca, a kandydaci
zamieszkują poza obwodem szkoły. Ustalone w uchwale kryteria realizują także najpełniej
potrzeby dziecka, jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne.
Wskazane w uchwale kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami
szkół.
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