UCHWAŁA NR XXXVII/401/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 131 ust 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których Gmina Żukowo jest organem prowadzącym,
a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1) dziecko posiadające rodzeństwo w danej szkole – 5 punktów;
2) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie stacjonarnym – 5 punktów;
3) dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi – 10 punktów;
4) deklarowany czas pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych: do 5 godzin – 5 punktów.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły,
2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym,
3) oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi.
4) deklaracja czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym do 5 godzin.
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 4. Traci moc uchwała nr VI/49/2015 Rady miejskiej w Żukowie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Żukowo.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke

Id: E603C8E2-5DF3-474A-A405-8A0287EFAB56. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Podczas rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy większej liczbie kandydatów niż liczba miejsc
w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące
kryteria ustawowe:
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 zastępcza.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeśli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada miejska jako
organ stanowiący określa kryteria, brane pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteria lokalne”, a także określa
każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Rada
miejska określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia uch spełnienia.
Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami szkół na
potrzeby rekrutacji do oddziałów przedszkolnych. Przy ustalaniu kryteriów uwzględniono potrzeby dziecka
i jego rodziny, zgodne z lokalnymi potrzebami społecznymi, a także zgodne z reformą wychowania
przedszkolnego.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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