UCHWAŁA NR VII.38.2015
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów, przyporządkowanej im liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6, 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.) Rada Miejska uchwala, co następuję:
§ 1. Określa się kryteria, podporządkowaną im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Miasto i Gminę Sztum zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek
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Załącznik do Uchwały Nr VII.38.2015
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 marca 2015 r.
Kryteria, przyporządkowana im liczba punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum
1. Kryteria oraz podporządkowana im liczbę punktów:
Nr
1
2
3
4
5
6

Kryterium
Kandydatem do przedszkola jest dziecko objęte obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego
Kandydatem do przedszkola jest dziecko, które w roku rekrutacji kończy 4 lata
Oboje rodzice kandydata pracujący albo rodzic samotnie wychowujący dziecko
pracujący
Jeden z rodziców kandydata pracujący
Rodzeństwo kandydata uczęszczające do przedszkola
Kandydat, którego rodzice ze względu na organizację pracy zawodowej
zobowiązali się skorzystać z oferty programowej wychowania przedszkolnego
pow. 5 godzin dziennie

Liczba
punktów
15
10
5
2
2
1 za każdą
godzinę
powyżej 5 g

2. Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 jest oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
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UZASADNIENIE

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.
(Dz.U. z 2014 r. poz. 7 z poźn. zm.) wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego. Od roku szkolnego 2014/2015 do przedszkoli publicznych przyjmowane są dzieci
zamieszkałe na obszarze danej gminy, przy czym w przypadku większej liczby kandydatów niż
liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
łącznie poniższe kryteria ustawowe, z których każde ma 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 rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący. Kryteria mogą mieć różną wartość.
W ubiegłym roku szkolnym kryteria wraz z punktacją, na mocy przepisów przejściowych,
ustalali dyrektorzy przedszkoli w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum.
Przedstawione w projekcie uchwały kryteria wraz z punktacją zostały zaproponowane przez
dyrektorów przedszkoli.
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