UCHWAŁA NR XXI/154/2017
RADY GMINY BLIŻYN
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa
się
kryteria
naboru
do
przedszkoli
oraz
oddziałów
przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bliżyn na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej
przez Gminę Bliżyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała NR IV/24/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r.
poz. 1108) oraz uchwała NR XI/84/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bliżyn (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz.374) .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Łyjak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/154/2017
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 marca 2017 r.
Kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Bliżyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą
punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp.
1.

2.

3.

Kryterium

Liczba punktów

Pozostawanie
rodziców/opiekunów prawnych
w zatrudnieniu, prowadzeniu
działalności gospodarczej, lub
pobierają naukę w systemie
stacjonarnym
Rodzeństwo dziecka
(kandydata) uczęszcza już do
danego przedszkola / oddziału
przedszkolnego
Dziecko nie przyjęte
w rekrutacji w poprzednim
roku szkolnym.

2 - jeden rodzic
pracuje/studiuje
3 - dwoje
rodziców
pracuje/studiuje
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Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów
Oświadczenie o zatrudnieniu,
pobieraniu nauki w systemie
stacjonarnym lub oświadczenie
o prowadzeniu działalności
gospodarczej

2

Dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu
danej jednostki

1

Oświadczenie rodzica (opiekuna), że
dziecko w poprzednim roku szkolnym
brało udział w postępowaniu
rekrutacyjnym
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/154/2017
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 29 marca 2017 r.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę
Bliżyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły.

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

Kryterium
Rodzeństwo kandydata realizuje
obowiązek szkolny w tej samej
szkole.
Kandydat zamieszkuje na terenie
gminy Bliżyn
Miejsce pracy
rodziców/prawnych opiekunów
znajduje się obwodzie szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni dziecka, wspierający
rodziców/opiekunów prawnych
w zapewnieniu opieki dziecku
Kandydat spełniał obowiązek
rocznego przygotowania
przedszkolnego w tej szkole
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Liczba
punktów
2
2

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów
Dane potwierdza dyrektor szkoły na
podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu szkoły
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

1

Oświadczenie pracy/prawnych opiekunów

1

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

1

Dane potwierdza dyrektor szkoły na
podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu szkoły.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe do publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.
W przypadku gdy liczba ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
jest większa niż liczba wolnych miejsc postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe (art. 131,
ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe) tj.:
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 jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej
nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutującego. Brane są
w nim pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący, które powinny zapewnić jak najpełniejszą
realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Przedstawione
w uchwale kryteria spełniają powyższe wymogi ustawy.
Każdemu kryterium przypisana została określona liczba punktów oraz określono dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Ustawa dopuszcza również przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obszarem danej gminy pod warunkiem,
że po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
W przypadku naboru do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się uczniów na
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie ( art. 133 ustawy - Prawo oświatowe).
Uczniowie zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego pod warunkiem, że dana szkoła podstawowa nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej organ prowadzący określa kryteria
naboru wraz z liczbą punktów za każde kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.
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