UCHWAŁA NR XXVI/214/2017
RADY GMINY MALECHOWO
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na terenie Gminy
Malechowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art.131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Malechowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
Kryterium
Rodzic/rodzice pracuje/ą, studiuje/ą
w systemie stacjonarnym.
Jedno z rodziców pracuje/studiuje
w systemie stacjonarnym.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godzin dziennie.
Dziecko, którego rodzeństwo będzie
rozpoczynało
lub
kontynuowało
edukację
przedszkolną
w tym
przedszkolu

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

10

Oświadczenie rodzica/ów

8

Oświadczenie rodzica

5

Oświadczenie o planowanym
powyżej 5 godzin dziennie.

3

Deklaracja
o kontynuowaniu
wychowania
przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym
przedszkolu.

pobycie

dziecka

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.
§ 3. Traci moc uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 24 marca 2015 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Jolanta Kieres
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Uzasadnienie
Z dniem 28 stycznia 2017r. wszedł w życie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz.U .z 2017r.poz.59) dotyczący zasad rekrutacji do przedszkoli, który nakłada
na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które
znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po
zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. Przedłożony projekt uchwały określa kryteria oraz
odpowiadającą im liczbę punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Malechowo oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Z tych też względów podjęcie niniejszej
uchwały jest uzasadnione.
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