Uchwała Nr XXXVIII/27/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 23 marca 2017 roku
w sprawie ustalenia kryteriów, określenia wartości punktowej w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania
kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kosakowo.
Na podstawie art. 131 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze. zm.)
Rada Gminy Kosakowo uchwala
§ 1.
Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje
dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Kosakowo.
l.p kryteria
1.

2.

3.

4.

5.

Liczba
pkt

Kandydat, którego rodzic (samotnie wychowujący)
albo oboje rodzice pracują, studiują w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą

50

zadeklarowana
ilość
godzin
korzystania
z
wychowania przedszkolnego wynosić co najmniej 7
godziny dziennie

20

Kandydat posiadający rodzeństwo korzystające z
usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej
(nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w
roku szkolnym 2016/2017 edukację w przedszkolu
lub szkole).
Zameldowanie
Kosakowo

rodziców

kandydata

w

15

Gminie

Kandydat, którego rodzic/rodzice mieszkają w
Gminie Kosakowo i rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Pucku lub płacą ubezpieczenie w
KRUS w Pucku.

Dokumenty potwierdzające spełnienie
kryteriów
Pisemne oświadczenie każdego rodzica o
zatrudnieniu, studiowaniu w trybie
dziennym, prowadzeniu gospodarstwa
rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej
Pisemne oświadczenie rodzica o
zadeklarowaniu ilości godzin korzystania z
wychowania przedszkolnego
Pisemne oświadczenie rodzica o
uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej
samej szkoły

Pisemne oświadczenie rodzica/rodziców
10
Oświadczenie rodzica/rodziców
5

Maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas rekrutacji do publicznego przedszkola i
oddziału wychowania przedszkolnego – 100.

§ 3.
Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§ 5.
Traci moc uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 lutego 2015.r. w
sprawie ustalenia kryteriów, określenia wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w Gminie Kosakowo.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie
Z dniem 26 stycznia 2017r. wszedł w życie rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59). Zgodnie z art. 131 w/w ustawy, do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub innej formy
wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej
gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, o którym mowa
w ust 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu oddziale przedszkolnym w
publicznej szkole podstawowej, na pierwszy etapie postepowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówki nadal dysponują
wolnymi miejscami, do rekrutacji kandydatów stosuje się tzw. kryteria lokalne. Kryteria
lokalne uwzględniają jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza
gdy rodzic/rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Te
kryteria ustala organ prowadzący, który przyznaje każdemu kryterium określona liczbę
punktów. Organ prowadzący określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu
kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
Wskazane w projekcie uchwały kryteria zostały uzgodnione z dyrektorami gminnych
szkół podstawowych.

