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Pan Edward Paciorek
Przewodniczący
Rady Miejskiej w  Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 wraz z późn. zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w  Zdzieszowicach 
projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
gminę Zdzieszowice wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały na obradach Sesji Rady Miejskiej referować będzie Dyrektor Biura 
Administracyjno -  Ekonomicznego Oświaty w  Zdzieszowicach pani Joanna Paciorek.
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Zdzieszowice, 28.01.2015

Burmistrz Zdzieszowic

Dotyczy: projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
gminę Zdzieszowice.

Proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez gminę Zdzieszowice w oparciu o dołączone do uchwały uzasadnienie.
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Projekt

z dnia 22 stycznia 2015 r. 
Zatwierdzony p rzez ...........

uchlały nt* budzi 
pod względem 
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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia................... 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 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 2011 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, 1198 i 1877) 
Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

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

1. Rodzice/opiekunowie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w formie dziennych 
studiów stacjonarnych, lub prowadzą działalność gospodarczą -  6 punktów,

2. Rodzice/opiekunowie pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy -  3 punkty,

3. Jedno z rodziców/opiekunów jest zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy -  2 punkty,

4. Do przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi uczęszcza rodzeństwo kandydata -  4 punkty,

5. Dziecko objęte jest opieką kuratora sądowego/asystenta rodziny -  5 punktów.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 pkt. 1 -5 :

1. Oświadczenie rodziców o wymiarze zatrudnienia, pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu 
działalności gospodarczej,

2. Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do przedszkola/szkoły rodzeństwa kandydata,

3. Oświadczenie rodziców, że dziecko objęte jest opieką kuratora/asystenta rodziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

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

Id: D 15AEC65-7284-4AC9-9560-2086A3E829C6. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 
Zdzieszowice.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 18.01.204 obowiązują nowe zasady rekrutacji do szkól 
i przedszkoli. Rozdział 2a tejże ustawy określa kryteria, które powinni spełniać kandydaci ubiegający się 
o przyjęcie do poszczególnych typów i rodzajów placówek oświatowych. Pierwsze kryteria wynikają z ustawy, 
zaś drugie kryteria powinien ustalić organ prowadzący zgodnie z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty. 
„Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę 
punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Ponadto powinny one zapewniać jak 
najpełniejszą realizację 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 i określać dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów”. Kryteria te 
są brane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, czyli po wyczerpaniu pierwszej grupy kryteriów, które 
nie rozstrzygnęły wyników naboru.

Opracowała: Joanna Paciorek
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