Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez
Gminę Sławno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( teks jedn.
Dz. U. Z 2013 poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.
1400 i Nr 249, poz. 2104. Z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. NR 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216. Poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr
148, poz. 991, z 2001 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz.
1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598,
642, 811, 1146, 1877) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące kryteria i przyznaje każdemu z kryterium wskazaną niżej liczbę punktów
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy
wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Sławno:
1) dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracują, wykonują prace na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym – 10 pkt;
2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do tego przedszkola lub szkoły – 5 pkt;
3) dziecko, które jest wychowywane w rodzinie niepełnej – 4 pkt;
4) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka – 3 pkt;
5) przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny dziecka uczestniczącego w postępowaniu
rekrutacyjnym jest niższy niż 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) – 2 pkt.
§ 2.
W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie
razem z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola składają stosowne oświadczenia. Oświadczenia
te mogą podlegać weryfikacji przez organ prowadzący.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014r. poz.7,8,11) nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia dodatkowych kryteriów
rekrutacyjnychna rok szkolny 2015/2016. Kryteria te znajdują zastosowanie w procesie rekrutacji w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponować będzie wolnymi miejscami. Projekt
uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy
wychowaniaprzedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Sławno.
Wskazane kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie
opieki i wychowania przedszkolnego oraz mają za zadanie, zgodnie z ustawą, zaspokoić lokalne potrzeby
społeczne.
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