Projekt
z dnia 23 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na
terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Na podstawie art. 131 ust. 4, 5 i 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 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2017 poz. 2203 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz Dz.U. 2017 poz. 949 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy
o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw.

Id: 7A13A630-93BE-449E-A542-8431E67B40A8. Projekt

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 7 lutego 2018 r.
Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia
1. W przypadku, gdy kryteria podstawowe zostaną wyczerpane, dla ustalenia pierwszeństwa przyjęcia
stosuje się kolejne kryteria:
a) zameldowanie na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń:
- zameldowane wraz z jednym rodzicem na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, - 10 pkt,
- zameldowane wraz z obojgiem rodziców na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, - 20 pkt,
b) praca rodziców kandydatów:
- dzieci, których oboje rodzice nie pracują – 0 pkt,
- dzieci, których jeden z rodziców pracuje – 5 pkt,
- dzieci, których oboje rodzice pracują. – 10 pkt
c) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w danym przedszkolu; - 10 pkt
d) miejsce zameldowania jest jednocześnie miejscem zamieszkania:
- miejsce zameldowania nie jest jednocześnie miejscem zamieszkania – 0 pkt,
- miejsce zameldowania jest jednocześnie miejscem zamieszkania dziecka przynajmniej z jednym z rodziców –
10 pkt
2. Sposób potwierdzania kryteriów podstawowych i dodatkowych:
a) kryterium dziecka matki lub ojca samotnie je wychowującego - potwierdza jeden z niżej wymienionych
dokumentów:
- zaświadczenie z USC o aktualnym stanie cywilnym (np. zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, skrócony
odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie),
- wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
- zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,
- oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka;
b) kryterium dziecka matki lub ojca, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji –
potwierdza jeden z niżej wymienionych dokumentów:
- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności,
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
c) kryterium dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – potwierdza postanowienie sądu o umieszczeniu
dziecka w rodzinie zastępczej;
d) kryterium dziecka, którego rodzice oboje pracują – potwierdza zaświadczenie z zakładu pracy,
e) w przypadku dzieci spełniających wszystkie kryteria dodatkowe regulaminu w takim samym stopniu - komisja
zażąda zaświadczenia o dochodach rodziny.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2916 r. Prawo Oświatowe, w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej
szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz
lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów.
W myśl ust. 5 na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium
dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku
procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579). Spełnianie tego kryterium jest
potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
W myśl ust. 6 organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5,
oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może
mieć różną wartość.
Niniejsza uchwała uwzględnia kryteria zapewniające jak najpełniejszą realizację potrzeb
dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi oraz lokalnych
potrzeb społecznych.
Uchwała została uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez dyrektora przedszkola oraz
została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
Mając na uwadze powyższe należało ustalić kryteria II etapu rekrutacji .
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