Projekt
z dnia 28 stycznia 2020 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR XX/___/2020
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających
spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Gniezno
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r.,
poz. 506 z późn.zm.) i art. 131 ust.4 i 6 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz.1148) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające
spełnienie tych kryteriów, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Gniezno:
KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

Kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących
się w trybie dziennym albo rodzica samotnie
wychowującego dziecko i pracującego lub uczącego się
w trybie dziennym

5

Kandydat pochodzi z rodziny objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodzin

3

Kandydat uczestniczył w roku poprzednim w
postępowaniu rekrutacyjnym do danego przedszkola ale
nie został do niego przyjęty.

2

Kandydat posiadający rodzeństwo w danym
przedszkolu lub szkole tworzącej zespół z tym
przedszkolem

2

Kandydat uczęszczający wcześniej do przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego

1

DOKUMENTY NIEZBĘDNE
DO POTWIERDZENIA KRYTERIÓW
Oświadczenie obojga rodziców pracujących
lub uczących się w trybie dziennym albo
rodzica samotnie wychowujacego dziecko
i pracującego lub uczącego się w trybie
dziennym
Oświadczenie rodzica o wcześniejszym
uczęszczaniu kandydata do innego
przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego,
Oświadczenie rodzica o umieszczeniu danych
kandydata na liście nieprzyjętych do danego
przedszkola w roku poprzednim.
Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez
kandydata rodzeństwa w danym przedszkolu
lub szkole tworzącej zespół z tym
przedszkolem
Oświadczenie rodzica o wcześniejszym
uczęszczaniu kandydata do innego
przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 3. Traci moc uchwała XXXIII/222/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 lutego 2017w sprawie określenia
kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów,
które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniezno (Dz.U.Woj.Wlkp.
z 2017 poz.1733).
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie
WojewództwaWielkopolskiego.

po

upływie

14 dni

od

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 20 16 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 201 9
poz.1148), na pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli bierze się pod uwagę kryteria ustawowe.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli 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. Kryteria te
uwzględniają zapewnienie 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 lokalne potrzeby społeczne. Organ prowadzący określa także liczbę punktów
przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne dla potwierdzenia
spełniania kryterium. Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień
z dyrektorami przedszkoli oraz szkół podstawowych. Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym
zadaniem gminy umożliwiającym przeprowadzenie procesu rekrutacji w przedszkolach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Gniezno.
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