UCHWAŁA NR IV/21/2015
RADY GMINY OBROWO
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.
594, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) w związku z art. 20c ust. 4 - 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Obrowo:
1) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej lub
pobierania nauki w systemie dziennym;
2) deklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin
dziennie;
3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego;
4) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1456 z póżn. zm.).
§ 2. Kryteriom, o którym mowa w § 1, przyznaje się jednakową wartość, równą wartości, jaką w danym
przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego przypisano poszczególnym kryteriom obowiązujacym
w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
§ 3. Określa się -odpowiednio- rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryterium, o którym mowa
w § 1:
1) zaświadczenia o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego, kopie aktualnego
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzona przez rodzica / rodziców dziecka za zgodność
z oryginałem, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w systemie dziennym w dacie okresu
rekrutacyjnego);
2) oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu na osobę w rodzinie uzyskanego w miesiącu poprzedzającym
datę złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy - odpowiednio - dyrektorom przedszkoli, szkół
prowadzonych przez Gminę Obrowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
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UZASADNIENIE
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013r. zwana „rekrutacyjną” uregulowała na
poziomie ustawy zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do publicznych szkół i przedszkoli (w związku z
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego). Konsekwencją tej regulacji jest min. określenie jednakowych
wiążących wszystkie przedszkola w danej j.s.t. kryteriów przyjęć (art. 20c ust. 2 ustawy), a ponadto
powierzenie organowi stanowiącemu j.s.t. kompetencji do określenia dodatkowych kryteriów przyjęć dzieci do
przedszkoli prowadzonych przez gminę - w sytuacji, kiedy rekrutacja prowadzona w oparciu o kryteria
ustawowe nie dała roztrzygnięcia i konieczny jest drugi etap takiego postępowania (art. 20c ust. 4).
Ustawa rekrutacyjna wskazuje priorytet takiej gminnej regulacji: „zapewnienie jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata (dziecko) muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, dlatego
w uchwale znalazły się kryteria preferujące dziecko, którego oboje rodzice pracują i z tej przyczyny wnoszą o
dłuższą niż pięciogodzinną opiekę edukacyjną.
Ustawa pozwala wśród tych kryteriów uwzględnić poziom dochodów w rodzinie dziecka ubiegającego się o
przyjęcie do przedszkola, wskazując na podstawę wyliczenia takiego kryterium i obowiązek procentowego
ustalenia wartości tego kryterium w stosunku do kwoty uprawniającej do zasiłku rodzinnego (obecnie 539zł);
zgodnie z tym miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 431,20 zł uprawnia do skorzystania z
kryterium dochodowego.
Ponadto ustawa zobowiązuje organ stanowiący j.s.t. do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia kryteriów przyjęć; skoro w katalogu kryteriów zawarto pracę rodziców dziecka, to wśród
dokumentów potwierdzających tę okoliczność wymieniono stosowne zaświadczenia, odpowiadające rodzajowi
stosunków prawnych, w ramach których ta praca jest wykonywana. Ustawa zastrzega, że stwierdzenie
spełnienia kryterium dochodowego dokonuje się w oparciu o oświadczenia rodziców (art. 20c ust. 5).
Pozostałe kryteria nie wymagają potwierdzenia.
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