
UCHWAŁA NR V/39/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.20c ust. 4 i 6, art. 20t, ust.1 ,ust.2 pkt.2 oraz ust. 6 – 10 w związku 
z art. 6 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się lokalne kryteria rekrutacji do przedszkoli w Gminie Drezdenko oraz przyznaje się dla każdego 
kryterium określoną liczbę punktów:

1) Dziecko czteroletnie (ur. w 2011r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka– 18 pkt;

2) Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonuą pracę na p[odstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego 
dziecko - 16 pkt;

3) Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (3 godziny i więcej ponad podstawę programową) – 12 pkt;

4) Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2015/2016 edukację przedszkolną 
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.– 8 pkt;

5) Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowej trudnej sytuacji materialnej i jest objęte pomocą socjalną  – 
4 pkt;

§ 2. Ustala się wartość po 36 pkt dla każdego kryterium ustawowego obowiązującego na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego.

§ 3. Spełnienie kryteriów wymienionych w § 1 potwierdza się dokumentami załączonymi do wniosku 
o przyjęcie do przedszkola zgodnie z ustawią z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Drezdenka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2014 r. poz. 7) wprowadziła m. in. zmiany w zakresie rekrutacji do przedszkoli publicznych, czyli
postępowania, które sprowadza się do wyłonienia kandydata w sytuacji konkurencji o miejsce w
przedszkolu. Nabór do przedszkoli publicznych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na
wolne miejsca. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok
szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni
poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Do publicznego przedszkola przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż
liczba wolnych miejsc w przedszkolu publicznym przeprowadza się postępowanie, które na pierwszym
etapie uwzględnia łącznie 7 kryteriów ustawowych o jednakowej wartości. Jeżeli nadal przedszkole
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę
kryteria lokalne określone przez organ prowadzący. W przedstawionym projekcie uchwały w § 1
określone zostały kryteria lokalne, dla których ustalono odpowiednią punktację, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych, a także obowiązującej regulacji prawnej:
- dzieci pięcioletnie podlegają ustawowemu obowiązkowi edukacyjnemu (roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne),

- od 1 września 2015 r. gmina ustawowo zobowiązana jest do zapewnienia miejsca wychowania
przedszkolnego dla każdego dziecka 4-letniego – mieszkańca gminy,

- od 1 września 2017 r. gmina ustawowo zobowiązana jest do zapewnienia miejsca wychowania
przedszkolnego dla każdego dziecka 3-letniego – mieszkańca gminy.

Jeżeli w dalszym ciągu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie
uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
Postępowanie naborowe do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 odbywało się mocą tzw. przepisów
przejściowych wynikających z wyżej wskazanej regulacji prawnej. Natomiast rekrutacja do przedszkoli
na rok szkolny 2015/2016 i lata kolejne przebiegać będzie już w oparciu o znowelizowane przepisy
ustawy o systemie oświaty z wyłączeniem przepisów przejściowych. Zatem na podstawie art. 20zf ust.1
ustawy o systemie oświaty kompetencje w zakresie kryteriów lokalnych (nie więcej niż 6) oraz przyznania
każdemu kryterium określonej liczby punktów, a także określenie dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów posiada rada gminy.
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składany jest przez rodzica do nie więcej niż trzech
wybranych przedszkoli określając kolejność wybranych placówek w porządku wg uznania przez rodzica
od najbardziej do najmniej preferowanych.
W oparciu o ustawę oświatową, o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola decyduje dyrektor.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata do
przedszkola.
Uregulowanie zasad i kryteriów lokalnych umożliwi dokonanie naboru do przedszkoli miejskich na rok
2015/2016 i lata następne zgodnie z wymogami ustawodawcy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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