UCHWAŁA NR VI/46/2015
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
Na
podstawie
art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 20c ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Czarny
Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadająca im liczbę punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec:
1) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych lub
conajmniej jednego z rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych- liczba punktów
3
2) dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego, zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach
opieki- liczba punktów 5
3) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem rodziny lub pomocą socjalną- liczba punktów 5
4) dziecko zamieszkałe w obwodzie przedszkola- liczba punktów 5
5) dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego- liczba punktów 5
6) dziecko pochodzące z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456,
ze zm.)- liczba punktów 2
§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1 są odpowiednio:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę lub,
2) zaświadczenie o kontynuacji nauki w formie studiów stacjonarnych z uczelni wyższej,
3) zaświadczenie o treści umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej wystawione przez zleceniodawcę.
2. Spełnienie kryteriów określonych w § 1 pkt 2-3, stwierdza się na podstawie pism i zaświadczeń wydanych
przez właściwe instytucje.
3. Spełnienie kryteriów określonych
rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec i odpowiednio Dyrektorowi Gminnego
Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, zwana „rekrutacyjną” uregulowała na poziomie ustawy zasady
przyjmowania dzieci i młodzieży do publicznych przedszkoli i szkół. Konsekwencją tej regulacji jest m. in.
określenie jednakowych i wiążących wszystkie przedszkola kryteriów przyjęć (art. 20c ust. 2 ustawy o systemie
oświaty), a ponadto powierzenie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego kompetencji do
określenia dodatkowych kryteriów przyjęć dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę, w sytuacji kiedy
rekrutacja prowadzona w oparciu o kryteria ustawowe nie przyniesie rozstrzygnięcia i zachodzi konieczność
przeprowadzenia drugiego etapu takiego postępowania (art. 20c ust. 4).
Ustawa o systemie oświaty jako priorytet wskazuje „zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko musi
pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi”. Stąd w uchwale znalazły się kryteria preferujące
dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują stacjonarnie lub jeden z rodziców studiuje stacjonarnie lub
pracuje oraz kryteria wspomagające prawidłowe funkcjonowanie i rozwój dziecka. Jednocześnie priorytetowo
zostały potraktowane dzieci należące do obwodu danego przedszkola, z uwagi na to, że w ten sposób odpada
obowiązek dowozu takiego dziecka do przedszkola, co jest istotne z punktu widzenia ekonomii organu
prowadzącego szkoły. Ponadto ustawa pozwala wśród tych kryteriów uwzględnić poziom dochodów w rodzinie
dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola, wskazując na podstawę wyliczenia takiego kryterium
art. 5 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, co obecnie stanowi kwotę 574,00 zł.
Ustawa zobowiązuje również organ stanowiący j.st. do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia kryteriów przyjęć i organ stanowiący mając na uwadze jak najmniej sformalizowanie powyższegookreślił w taki sposób te dokumenty.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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