UCHWAŁA Nr XXVI/186/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie:

określenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez
Gminę Kleszczewo na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z
tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zmianami), art.131
ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59) w
związku z art. 204 ust. 2 i art. 369 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60) Rada Gminy
Kleszczewo uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się pięć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Kleszczewo oraz liczbę punktów za każde z tych kryteriów :
1) objęcie
kandydata
obowiązkowym
rocznym
przygotowaniem
przedszkolnym - 30 pkt,
2) kandydat obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub
pracującego
zawodowo
rodzica/opiekuna
prawnego
samotnie
wychowującego dziecko – 10 pkt
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza lub
zostało przyjęte do danego
przedszkola – 9 pkt,
4) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy
od osób fizycznych za miniony rok na rzecz gminy Kleszczewo – kryterium
stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko – 10 pkt
5) dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do1 pkt, przy czym :
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty,
o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1518 z
późniejszymi zmianami) – 1 pkt.
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o
której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez
dochód na osobę w rodzinie dziecka.
2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów, o których mowa
w ust. 1, które uzyskał kandydat, w wyniku spełniania poszczególnych
kryteriów.
3. Przyjmowane są dzieci w kolejności uzyskania najwyższej liczby punktów, o
których mowa w ust. 1.

§2
1. Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których
mowa w § 1 są oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych załączone do
wniosku.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów i uprawniające do skorzystania
z pierwszeństwa w przyjęciu do danego przedszkola dostarczane są wraz
wnioskiem o przyjęcie do przedszkola.
3. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola określa dyrektor przedszkola.
4. W przypadku niezłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów,
komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/186/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 lutego 2017r.
Zgodnie z art. art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z
2017r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 i art. 369 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60)
do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze
danej Gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunek
niż liczba miejsc w publicznych przedszkolach przeprowadza się postępowanie
rekrutacyjne. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje
wolnymi miejscami w przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się dwuetapowo. Na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w
art. 131 ust. 2 w/w ustawy, które mają jednakową :
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.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kompetencje do określania
tych kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzania otrzymała rada gminy. Rada Gminy określa nie więcej niż sześć
kryteriów a kryteria te mogą mieć różną wartość punktową.
Zaproponowane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji z
dyrektorami zespołów szkół oraz zgłaszanymi wnioskami.
Zaproponowane kryteria biorą pod uwagę obowiązki i prawa dzieci
aplikujących o przyjęcie do przedszkola jak również uwzględniają zapewnienie 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.
Preferencja punktowa kryterium zastosowana została wobec dzieci objętych
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Z punktu widzenia
obowiązków samorządu najważniejsze dla organu prowadzącego jest właśnie
zapewnienie wszystkim tym dzieciom miejsca w przedszkolu.
Kryterium, wskazujące rodzica jako osobę pracującą, umożliwia rodzicom
pogodzenie ich obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem.
Kolejne kryterium określone w uchwale – rodzeństwo w przedszkolu –
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci przedszkolnych.

Kryterium rozliczania i przekazywania przez rodziców podatku dochodowego
od osób fizycznych na rzecz gminy Kleszczewo wskazuje preferencje przyjęcia
kandydata w stosunku do kandydata tych rodziców, którzy zamieszkują na terenie
gminy Kleszczewo a odprowadzają podatki na rzecz innej gminy.
Ustawodawca w art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
( Dz.U. z 2017r. poz. 59) umożliwia stosowanie kryterium dochodu na osobę w
rodzinie kandydata. Zastosowanie kryterium dochodowego pozwoli ustalić kolejność
dzieci do przyjęcia, w sytuacji, gdy grupa kandydatów z tą samą liczba punktów jest
większa niż liczba wolnych miejsc.
Mając na uwadze, iż zaproponowane kryteria uwzględniają najistotniejsze
potrzeby dziecka
i rodziny oraz gwarantują zapewnienie w przedszkolach,
prowadzonych przez gminę Kleszczewo, prawidłowej organizacji nauczania,
wychowania i opieki oraz wypełnianie obowiązków samorządu, zgodnie z zapisami
ustawy o systemie oświaty przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uznaje się
za uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

