UCHWAŁA NR XLVII/362/2018
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn.
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, ze zmianami) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn:
1) zatrudnienie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego, lub
działalności gospodarczej - 3 punkty,
2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub do funkcjonującej w pobliżu szkoły, lub żłobka –
2 punkty,
3) dogodne położenie wybranego przedszkola względem miejsca pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów
kandydata lub miejsca ich zamieszkania – 2 punkty,
4) zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty
przedszkola w wymiarze przekraczającym 8 godzin dziennie – 1 punkt,
5) posiadanie przez kandydata aktualnej opinii w sprawie objęcia go wczesnym wspomaganiem rozwoju –
2 punkty.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa §1, tj.:
1) oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa
rolnego, lub działalności gospodarczej,
2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub do funkcjonującej w pobliżu
szkoły, lub żłobka,
3) oświadczenie o dogodnym położeniu wybranego przedszkola względem miejsca pracy jednego
z rodziców/prawnych opiekunów kandydata lub miejsca ich zamieszkania,
4) informacja zawarta we wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
innej formy wychowania przedszkolnego, określająca potrzebę opieki nad kandydatem, przekraczająca
8 godzin dziennie,
5) kopia aktualnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie objęcia kandydata wczesnym
wspomaganiem rozwoju.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 4. Traci moc uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn (Dz.
Urz. W. Wlkp. z 2015 r. poz. 751).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zmianami) do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku
większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/innej formie wychowania
przedszkolnego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 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) objecie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po
zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal
dysponuje wolnymi miejscami, organ prowadzący określa kryteria brane pod uwagę na drugim etapie oraz wartość
punktową każdego z nich. Rada gminy wskazuje również dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełniania.
Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami przedszkoli
i szkół podstawowych, w których działają oddziały przedszkolne.
Powyższe kryteria zapewniają realizację większości potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym i pozwalają na
zaspokojenie potrzeb przeważającej grupy rodziców dzieci w wieku 3-4 lat w zakresie zapewnienia jak najlepszego
poziomu nauczania, wychowania i opieki nad ich dziećmi.

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek
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