UCHWAŁA NR XXX/452/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) w związku z art. 131 ust. 6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół
podstawowych na wolne miejsca dzieci spoza obwodu danej szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. O przyjęciu do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz szkół
podstawowych decyduje liczba uzyskanych punktów.
§ 2. Traci moc uchwała nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 452).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Wacław Żurakowski
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada
Miejska w Świebodzinie upoważniona jest do ustalenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego. Drugi etap przeprowadzany jest w przypadku, gdy po pierwszym etapie rekrutacji w placówkach
znajdują się jeszcze wolne miejsca. Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą
być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteriom, określonym w uchwale, organ prowadzący
przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Przepis wymieniony
powyżej nakłada na organ prowadzący szkołę obowiązek ustalenia dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które
będą stosowane gdy pozostaną wolne miejsca w placówce. Zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) na rok szkolny 2017/2018
Rada Miejska w Świebodzinie do dnia 15 kwietnia 2017 roku podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania
tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. Uchwała nie wywołuje
skutków finansowych dla budżetu gminy. Należy przyjąć przedstawioną uchwałę ze względu na zmiany
w przepisach dotyczących systemu oświaty.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/452/2017
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 31 marca 2017 r.
Kryteria dodatkowe oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria w przypadku naboru do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego - wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
punktó
w

1.

Korzystanie z usług przedszkola przez
rodzeństwo kandydata kontynuujące
edukację przedszkolną

8

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

2.

Zatrudnienie/studiowanie w trybie
dziennym obojga rodziców kandydata lub
jednego rodzica samotnie wychowującego
dziecko

20

- Zaświadczenie z zakładu pracy od każdego z rodziców - W przypadku
samozatrudnienia oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą Zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie
studiów

3.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godzin dziennie

10

Oświadczenie rodzica o korzystaniu dziecka z przedszkola powyżej 5 godzin
dziennie
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/452/2017
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 31 marca 2017 r.
Kryteria dodatkowe oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria w naborze do klas I publicznych
szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem tych szkół wraz z określeniem dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów

1.

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza już do danej
szkoły podstawowej

8

Oświadczenie rodziców lub prawnego
opiekuna

2.

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy danej szkole
podstawowej

6

Oświadczenie rodziców lub prawnego
opiekuna
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