PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzywiń

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 ze zm.) i art.20zf pkt 1 w związku z art. 20c ust. 4-6 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska Krzywinia
uchwala, co następuje:
§ 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Krzywiń obowiązują następujące kryteria z poszczególną wartością punktową:
1) dzieci obojga rodziców, którzy pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne - 4 pkt,
2) dzieci rodzica /matki lub ojca/, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, uczy się
w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne - 1 pkt,
3) dzieci, które korzystać będą z pełnej oferty przedszkola /powyżej podstawy programowej/
- 2 pkt,
4) dzieci, których rodzeństwo uczy się /gdzie jest troje i więcej dzieci w rodzinie/ - 1 pkt.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, nauce, prowadzeniu
gospodarstwa rolnego,
2) oświadczenie rodziców o skorzystania z pełnej oferty przedszkola,
3) oświadczenie rodziców o tym, że pozostałe dzieci uczą się.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzywiń

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty do publicznego przedszkola przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, biorąc pod uwagę kryteria określone przepisami
prawa. Jeżeli kandydaci na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego osiągnęli równorzędne wyniki
lub po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący.
W związku z tym Rada Miejska Krzywinia powinna w uchwale określić powyższe kryteria
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji 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 (art. 20c ust.4).
Ponadto w tejże uchwale Rada Miejska określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów.
W związku z powyższym projekt uchwały jest zasadny.

