
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogoria jest organem 

prowadzącym

Na podstawie art.20c ust.4,5 i 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria  naboru na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria wraz z liczbą 
punktów oraz dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie.

L.P KRYTERIA LICZBA 
PUNKTÓW

DOKUMENTY 
POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIENIE KRYTERIUM

2
Dziecko którego obydwoje rodziców (lub rodzic 
samotnie wychowujący dziecko) pracują lub 
pobierają naukę w trybie stacjonarnym

30 pkt
oświadczenie rodzica/prawnego 
opiekuna ( załącznik Nr 1)

3 Dziecko zamieszkuje na terenie obwodu 
przedszkola/oddziału przedszkolnego 30 pkt

oświadczenie rodzica/prawnego 
opiekuna (załącznik Nr 2)

4
Dziecko którego rodzeństwo kontynuuje edukację 
przedszkolną  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym 
na terenie Gminy

20 pkt oświadczenie rodzica/prawnego 
opiekuna ( załącznik Nr 3)

5 Dziecko rodziców pracujących zawodowo, 
dojeżdżających spoza obwodu lub spoza terenu 
Gminy, którego co najmniej jeden rodzic pracuje na 
terenie Gminy

10 pkt oświadczenie rodzica/prawnego 
opiekuna ( załącznik Nr 1)

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 25 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 
pobieraniu nauki w systemie dziennym:

Ja niżej podpisana/y......................................................................................................................

zamieszkała/y........................................................gmina..............................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym nr..........................wydanym przez...............................

- *Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w

…………………………………………………………………………………………………...

lub

- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą................................................................

......................................................................................................................................................

lub

- *Oświadczam, że pobieram naukę w systemie dziennym..........................................................

.......................................................................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………, dnia..........................................

……………………………………………

(czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 25 lutego 2015 r.

(czytelny podpis)

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata na terenie obwodu 
przedszkolnego/ oddziału przedszkolnego

Ja niżej podpisana/y......................................................................................................................

zamieszkała/y................................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym nr..........................wydanym przez...............................

- Oświadczam, że kandydat do przedszkola zamieszkuje na terenie obwodu przedszkolnego/oddziału 
przedszkolnego TAK/NIE*

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………., dnia…………………..

…………………………

(czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 25 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola/ 
placówki:

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………

zamieszkała/y………..………………………………………………………………………….

legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………………………wydanym przez ………..

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:

rodzeństwo mojego dziecka .......................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

urodzone ............................................. w ...................................................................................

(data urodzenia)  ( miejsce urodzenia)

uczęszcza do ...............................................................................................................................

(nazwa placówki)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………., dnia…………………..

………………………

(czytelny podpis)
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr..............

Rady Gminy Bogoria

z dnia 25 luty 2015 r.

Organ prowadzący ma w chwili obecnej obowiązek zapewnienia miejsca wychowania przedszkolnego dla
każdego dziecka 5-leteniego ( a także w okresie przejściowym 6- letniego). Natomiast od dnia 1 września
2015 r. organy prowadzące będą zobowiązane zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu dziecku 4 - letniemu, a
od dnia 1 września 2017 r. - 3 letniemu.

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe
zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl
art. 20 c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, które ,mają jednakową wartość:

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
jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb
rodziny, w której rodzice samotnie wychowują kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Należy zaznaczyć , że organ prowadzący określa nie więcej niż
6 kryteriów o których mowa wyżej oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym
każde kryterium może mieć różną wartość.

Działając zgodnie z ustawą o systemie oświaty zadania i kompetencje określone w art.20c ust. 4 –
6 wykonuje rada gminy.
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