Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XXVII/2017
Sesji Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 28.02.2017r.

Uchwała Nr XXVII/179/2017
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 lutego 2017r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lichnowy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z 2016r., poz.446 ze zm.) oraz na podstawie art.131 ust.4 i 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.59 ) Rada Gminy Lichnowy uchwala,
co następuje:

§ 1.
Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lichnowy:
1) oboje rodzice/opiekunowie prawni
lub rodzic/opiekun prawny samotnie
wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą – 10 pkt; dokument potwierdzający spełnienie kryterium – pisemne
oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie
dziennym lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,
2) kandydat posiada rodzeństwo aplikujące lub kontynuujące edukację w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej – 6 pkt; dokument potwierdzający spełnienie
kryterium – kopia wniosku o przyjęcie lub deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata,
3) kandydat posiada rodzeństwo uczęszczające do szkoły podstawowej, w której
funkcjonuje oddział przedszkolny – 4 pkt; oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do szkoły podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny ;
wzór oświadczenia określono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

-2-

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie
określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lichnowy

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lichnowy
/-/ Zbigniew Rybicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/179/2017
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28.02.2017r.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie
dziennym lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkała/y ……………………………………………………………………………………………………………………………..
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………………………………………………... wydanym
przez ………………………………………………………………………………………..
- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
lub
- oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
lub
- oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą tj. ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam ponadto, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia

Miejscowość, data

Czytelny podpis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/179/2017
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28.02.2017r.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, w której
prowadzony jest oddział przedszkolny

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka ( imię i nazwisko dziecka) …………………………………….
……………………………………………..( data urodzenia) ………………………………………………………………
uczęszcza do ( nazwa szkoły, adres) ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam ponadto, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia

Miejscowość, data

Czytelny podpis

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lichnowy

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60) z dniem 26 stycznia 2017r. wszedł w życie Rozdział 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.59) zatytułowany:
”Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”. Tym samym został uchylony
rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1943 ze
zm.), na którego podstawie została uchwalona uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Lichnowy
z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Lichnowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność uchwalenia nowej uchwały, na
podstawie obowiązujących przepisów prawa
W myśl art. 131 ust. 1 w/w ustawy – Prawo oświatowe do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W myśl ust.2 tego artykułu
przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w art.131 ust.1
cytowanej ustawy,niż liczba miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria powyższe mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny lub inna
forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy
upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów branych pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Ponadto rada gminy określa dokumenty
niezbędne do potwierdzenia spełnienia wskazanych przez siebie kryteriów. Wskazane w
uchwale kryteria powstały w wyniku konsultacji z dyrektorami szkół, w których prowadzone są
oddziały przedszkolne.

Wójt Gminy Lichnowy
/-/ Jan Michalski

