UcHwAŁA NRv/43/2015
RADY GMINY im"llzrow
z dnia3D marca f015 r.
w sprawie określeniakryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziatów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonychprzez Gminę Że|azków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego'
ustalenia liczby punktów zakażde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia .
Na podstawieart. 18 ust.2 pkt t5 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (tj. Dz.U. z20|3 r.,
p,,. śs+zpóźn.zm,) oraz art.2Ocust.4,5,6 wzwiązku zart.2\zf pkt 1ustawy zdnia 7września1991r.
ó systemieoświaty(Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz,2572 zpóźn. zm.) uchwalasię, co następuje:
publicznych przedszkoli, oddziałów
$ 1. Na drugim etapiepostępowaniarekrutacyjnegoprzeprowadzonegodla
jest Gmina Że|azków , ustala się
prowadzącym
organem
przńszkolnycńw s*ółac.t' połstawowych' dla których
następującekryteńa wrMz ich wartością:
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Dziecko mięszka w obwodzie szkoĘ ( dotyczy dzieci
młodszych)
Dzieci, których oboje rodzice / opiekunowieprawni pracują
lub uczą się w systemiedziennym, Ęterium stosujesię
równiez do rodzicalopiekunaprawnegosamotnie
wvchowuiacesodziecko
Rodzeństwo kandydatajest już wychowankięm przedszkola
lub szkotv
Dzieci 5 - letnie
oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata roz|iczyło
podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok
w gminie Że|azków _ kryterium stosuje się również do
rodzica/opiękunaprawnegosamotniewychowującegodziecko

30 punktów
25 punktów

15 punktów
l0 punktów
[5 punktów

mowa w $ l, są
$ 2. Ustala się, ii dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których
a rodzicówl opiekunów prawnych załączonedo wniosku.
oświadczeni
komisja, rozpatrując
s 3. W przypadku nieprzedłozeniadokumentów potwierdzającychspełnieniekryteriów
kryterium.
danego
wniosek, nie uwzględnia
$ 4. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Że|azków
Wojewódfwa
$ 5. Uchwaławchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym
Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do publicznych
w rozdzialre2a,,Przyjmowanie
Zgodniez proceduramiokreślonymi
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,publicznych szkół i
publicznychplacówek'' ustawyz dnia7 września1991r. o systemieoświaĘ(tekstjedn.:Dz.U, z
2004r, Nr 256, poz.2572 zpóżn. zm.). W rekrutacjido przedszkolina rok20|5/2016terminy
ustaladyrektor w uzgodnieniuz organemprowadzącym,a kryteria rekrutacyjne,przyznawanie
kryteriom określonej|iczby punktów, dokumenĘ niezbędnedo potwierdzeniakryteriów określają
uchwałąjednostki samorząduterytorialnego.
W pierwszym etapiepostępowaniarekrutacyjnegokomisja jest zobowiązanado
zastosowaniasiedmiu kryteriów wymienionych w ustawie.Jeślipo tym etapiepostępowaniaw
przedszkolu/oddzialeprzedszkolnymnadal są wolne miejsca,naboru dokonujesię na podstawie
kryteriów samorządowychprzyjęĘchprzez radę gminy w drodze uchwĄ. W rekrutacji do
przedszkoli na rok 2015/2016kryteria rekrutacyjne'ptzaznawaniekryteriom określonejliczby
punktów, dokumentyniezbędnedo potwierdzeniakryteriów określają
uchwałąjednostki
samorząduterytorialnego.
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