
PROJEKT:

UCHWALY NR .....£ /.&.../2015
Rady Gminy Popielow
zdnia 26 lutego 201rr

w sprawie okreslenia kryteriow na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gmine Popielow oraz okreslenia
dokumentow niezbednych do potwierdzenia tych kryteriow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym (Dz. U. z
2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w zwiazku z
art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, Nr273 poz. 2703 i Nr281, 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 Nr227, 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, Nr216,
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 2011 r. Nr 106,poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz.
1206, z2012 r. poz. 941 i poz. 979, z2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz.
1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290,poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877)
Gminy Popielow uchwala, co nast^puje:

§ 1. Okresla si? nastepuja.ce kryteria oraz odpowiadaja.ca. im liczb? punktow na drugim etapie
postepowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gmin? Popielow:

1) kandydat, ktorego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracuja., wykonuja. prac? na podstawie
umowy cywilnoprawnej, ucza, si? w trybie dziennym, prowadza. gospodarstwo rolne lub
dzialalnosc gospodarcza. - liczba punktow 5;

2) kandydat, ktorego jeden z rodzicow/opiekunow prawnych pracuje, wykonuje prac? na
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy si? w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne
lub dziatalnosc gospodarcza. - liczba punktow 2;

3) kandydat, ktorego rodzice (opiekunowie prawni) deklaruja. potrzeb? wydluzonego pobytu w
przedszkolu, powyzej 6 godzin dziennie - liczba punktow 2.'

§ 2. Dokumentami potwierdzajqcymi spetnianie kryteriow, o ktorych mowa w §1 sa.:

1) okreslonych w § 1 pkt 1 oraz pkt 2 - oswiadczenie rodzica/opiekuna prawnego;
2) okreslonych w § 1 pkt 3 - wniosek o przyj^cie kandydata do przedszkola, zawierajqcy informacj? o
zadeklarowanym czasie pobytu w przedszkolu.

§ 3. Wykonanie uchwafy powierza si? Wojtowi Gminy Popielow.

§ 4. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Opolskie'go i wchodzi w
zycie po uplywie 14 dni od jej ogtoszenia. (
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Opracowata: Sekretarz Gminy



Uzasadnienie:

Zmiana ustawy o systemie oswiaty oraz niektorych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U z
2014r poz.7) wprowadzila nowe zasady przyjec dzieci do publicznych przedszkoli, oddziaiow
przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W mysl art.
20c ust.1 w/w ustawy do przedszkola przyjmowane 53 dzieci zamieszkate na obszarze danej gminy.

W przypadku wiekszej liczby kandydatow niz liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie
postepowania rekrutacyjnego brane sa. pod uwage tqcznie nastepujqce kryteria ustawowe:

1) wielodzietnosc rodziny kandydata,
2) niepelnosprawnosc kandydata,
3) niepeJnosprawnosc jednego z rodzicow kandydata,
4) niepetnosprawnosc obojga rodzicow kandydata,
5) niepetnosprawnosc rodzenstwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objecie kandydata piecza, zastepcza,.

W przypadku rownorzednych wynikow uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego
lub jesli po zakonczeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy
upowazniona jest jako organ prowadza.cy, do okreslenia kryteriow, branych pod uwage na drugim
etapie postepowania rekrutacyjnego. Rada gminy okresla rowniez dokumenty niezbedne do
potwierdzenia ich spetnienia.

W postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 (okres przejsciowy wprowadzonych
przepisow) kryteria, o ktorych mowa w art. 20c ust. 4 ustawy okreslat dyrektor publicznego
przedszkoia w uzgodnieniu z wojtem.

Nalezy zaznaczyc, iz dzieci 5 letnie realizuja.ce obowi^zek rocznego przygotowania przedszkolnego
maJ3 zapewnione miejsca w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych na
mocy prawa (Art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r o systemie oswiaty).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2013r, poz. 827) od dnia 1 wrzesnia 2015 r. dziecko w wieku 4 lat
ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a gmina ma obowia.zek zapewnic warunki
realizacji tego prawa. Od 1 wrzesnia 2017 r. prawo to dotyczy rowniez dzieci 3 letnich.


