RADA GMINY
87-337 WĄPiELSK
powiat rypińskj

woj. kujawsko-pomorskie

Uchwala nr XXXVII/193/17

Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów potwierdzaj ących ich
spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w pub|icznych szkołach podstawowych, do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych., dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 416. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6. art.
133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r' _ Prawo oświatowe (Dz.IJ.

z2017 r. poz.59)

Rada Gminy Wąpielsk uchw.ala, co następuje:

sl
okreŚla się kryteria naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych. dla których organem prow_adzącym jest Gmina
Wąpielsk' na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wTaZ z |iczbą punktów oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kr1.teriów, zgodnie z załącznlkiem m 1 do
rrc

hr.ł'ały.

s2
określa się kr1.teria naboru wraz z ltczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych k1teriół' brane po uwagę w postępowaniu rekutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawor'v1-ch, dla któIych organem prowadzącym jest Gmina
Wąpielsk. dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły. zgodnie z
załącznikiem nr 2 do uchwały.

s3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtor'vi Gminy Wąpielsk.

$4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędolvym
Wojew'ództwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznlk nr
do Uchwały m

1

XXXVII/I93/17

Rady Gminy Wąpielsk
z dnta 29 marca 2017 r.

Kryteria naboru do publicznego przedszkola oraz oddzialów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych' dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wąpielsk' na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia Ęch kryteriów

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Liczba zadeklarowanych godzrn
pob1.tu dziecka w przedszkolu (nie
mniej niz 5 godzin)
Dzieci obojga rodziców pracuj ących

10 pkt. za kazdą
dodatkową godzinę

Pisemne oświadczenie
rodzica (opiekuna)

40 pkt.

Dzieci, których rodzeństwo
uczęszcza juŻ do danego
przedszkola
Dzieci z rodzin pozostających pod
opieką oPS
Samotne wychowywanie w rodzinie

30 pkt.

Pisemne oświadczenie
rodzica (opiekuna)
Dane potw-ierdza
Dvrektor

2.

J.

1.
5.

10 pkt.
10 pkt.

DokumenĘ niezbędne
do potwierdzenia
kryterium

Pisemne oświadczenie
rodzica (opiekuna)
Pisemne oświadczenie
rodzica (opiekuna)
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Załączn|k nr 2
do Uchwały nr XXXVII/193/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnta 29 marca 2017 r.

Kryteria naboru wraz z |iczbą punktów oraz dokumenĘ niezbędne do potwierdzenia
Ęch kryteriów brane po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkól podstawowych' dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wąpielsk' dla kandydatów zamieszkaĘch poza obwodem danej publicznej szkoły

Lp.
1

Kryterium
W szkole obowiązek szko1ny spełnia

Liczba

punktów
10 pkt.

Dane potwierdza Dyrektor

5 pkt.

Dane potwierdza Dyrektor

5 pkt.

Dane potwierdza Dyrektor

5 pkt.

Pisemne oświadczęnie
rodzica (opiekuna)

rodzeństw-o ucznia
2.

Dzięcko nczęszczało do oddziału
przedszkolnego w danej szkole

DokumenĘ niezbędne do
potwierdzenia kryterium

podstawov/ej
-l-

4.

Liczba uczniów w danej klasie nre
spowoduje zwiększenia ilości
oddziałów
Rodzice lub jeden z rodzicow
(opiekunów) dziecka pracuje w
miejscowości naleŻącej do obwodu
danej szkołv
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Uzasadnienie

W

obecnym stanie prawnvm, postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół i
publicznych przedszkoli zostało uregulowane w ustawie z dnia ]'4 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe. Stosownie do art. 131 ustawy do publicznego przedszkola, oddziafu
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego przyjmuj e się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W
przypadku większej liczby kandydatów_, niż liczba wolnych miejsc w publicznym
przedszkolu. oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej
formie wychowania przedszkolnego] na pierwszym etapie postępowania reklutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kr;teria:

1) wielodzietnośćrodziny kandydata;

2)
3)
4)
5)
6)
7)

niepełnosprawnośćkandydata:
niepełnosprar.rłrośćjednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawnośćoboj ga rodziców kandydata;
niepełnosprawnośćrodzeństwa kandydata;
samotne wychow1łvanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą Zastępczą.

W

przypadku rórłnorzędnych w1 nikórł uzyskan1ch na pierrłsz;m etapie postępollania
rekrutacyjnego lub jeŻeli po zakończenilt tego etapu dane publiczne przedszkole. oddział
przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna lorrna
wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępo\ł-ania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kyteria okeśloneprzez organ prowadzący,
z urvzględnieniem zaperł.nienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny,
zwłaszcza potzeb rodzin"y, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata
muszą pogodzió obowiązki zawodowe z obowipkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb
społecznych. organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
k1teriów oraz przyznaje każdemu kr1terium określoną liczbę punktów. przy czym kaŻde
kryterium moŹe mieć róŻną war1ość'

Z kolei v-myśl arl. 133 ustawy do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono
obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieŻ zamieszkałe w tym
obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą byó
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeŻeli clana publiczna

szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są
brzrne pod uwagę kr}łeria okeślone przez organ prowadzący' z uwzględnieniem zapewnienia
jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych. Ww. kr1teriom organ plowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz
określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Wobec powyŻszego zachodzi koniecznośćpodjęcia przedmiotowej uchwały.
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