
UCHWAŁA NR XXXVI/144/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Koprzywnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         
( Dz. U.  z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 131 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawie oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Koprzywnica:

1) dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego  - 6 pkt.;

2) rodzice/opiekunowie są oboje zatrudnieni  lub studiują w formie dziennych studiów stacjonarnych , lub 
prowadzą działalność gospodarczą  - 4 pkt.;

3) jedno z rodziców/opiekunów zatrudnione lub studiuje w formie dziennych studiów stacjonarnych,   lub 
prowadzi działalność gospodarczą  - 3 pkt.;

4) do przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi  uczęszcza rodzeństwo kandydata     - 2 pkt.

5) zadeklarowana we wniosku liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu – za każdą godzinę      1 pkt. 
maksymalnie do uzyskania 4 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu 
działalności gospodarczej;

2) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do przedszkola/ szkoły rodzeństwa kandydata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXII/94/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 marca 2016 r.               
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych 
przez Gminę Koprzywnica, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów        oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Zenon Papka
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 131 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 59), organ prowadzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole
podstawowej zobowiązany jest określi kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
z uwzględnieniem zapewnienia 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. Organ prowadzący określa
nie więcej niż 6 kryteriów, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punków.

W związku z tym podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest uzasadnione.
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