Uchwała nr XLIV/246/2017
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę
Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów
Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z
2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwala, co następuje:
§1. Ustala się kryteria i odpowiadające im liczby punktów obowiązujące na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański:

Kryterium
1.

2.

3.

Dziecko obojga rodziców
pracujących /
prowadzących działalność
gospodarczą /
uczących się w systemie
stacjonarnym

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów
Dokument poświadczający zatrudnienie
(od każdego z rodziców): zaświadczenie
z zakładu pracy, w przypadku
samozatrudnienia aktualny wpis do
działalności gospodarczej,
zaświadczenie o niezaleganiu z
opłatami ZUS lub z wniesienia
podatków do Urzędu Skarbowego, itp./
zaświadczenie ze szkoły (szkoły
wyższej, policealnej itp.) zawierające
informacje o stacjonarnym systemie
nauki
Oświadczenie rodzica o planowanym
pobycie dziecka powyżej 5 godzin
dziennie

Czas pobytu dziecka w
przedszkolu powyżej 5 godzin
dziennie
Dziecko posiada rodzeństwo
Wpis rodzica we wniosku
korzystające z opieki edukacyjnej
przedszkola – placówki
prowadzonej przez gminę
Nowogród Bobrzański

Ilość pkt
10
punktów

9
punktów

8
punktów

§2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, określonych w §1 komisja, rozpatrując
wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/…/ Robert Milto

Uzasadnienie
W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) i jej wejściem w życie dnia 26 stycznia 2017 r. na podstawie przepisów
rozdziału 6 - „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, utraciła moc
dotychczasowa podstawa prawna (art. 20c ust 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty) i przepisy prawa miejscowego w sprawie określenia kryteriów drugiego
etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych w Gminie Nowogród
Bobrzański.
Zgodnie z przepisami powoływanej ustawy - Prawo oświatowe, na pierwszym etapie
rekrutacji do przedszkoli bierze się pod uwagę kryteria ustawowe, a 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 brane są pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. W związku z powyższym zachodzi konieczność
podjęcia niniejszej uchwały na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawnych,
które umożliwią stosowanie zasad jednolitych we wszystkich przypadkach na terenie całej
gminy.
Zgodnie z wymogami art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1881 – tekst jednolity z późn. zm.) projekt uchwały został wysłany do
związków zawodowych celem wydania opinii tj. ZNP Zarząd Oddziału w Nowogrodzie
Bobrzańskim, FZZ Zarząd Wojewódzki Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Zarząd
Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze oraz OPZZ Województw Lubuskiego w
Zielonej Górze.

