UCHWAŁA NR 242/XXXII/17
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda,
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde
z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz
liczbę punktów za kryteria:
1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko
pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola
położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania - 8 punktów;
2) pozostawanie rodziców (prawnych opiekunów) w zatrudnieniu lub wykonywanie pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego,
pobieranie nauki w systemie dziennym – w przypadku spełniania kryterium przez obojga rodziców lub
rodzica samotnie wychowującego kandydata – 4 punkty, natomiast w przypadku spełniania kryterium tylko
przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) – 2 punkty,
3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola – 2 punkty,
4) zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty
przedszkola, tj. również po czasie bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków - 8 godzin
dziennie przez okres 10 miesięcy – 2 punkty,
5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły prowadzonej przez Gminę Nowa
Ruda – 2 punkty.
§ 2. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:
1) Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od
przedszkola, do którego ubiega się o przyjęcie, (załącznik nr 1);
2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej;
3) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
4) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
5) Kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez
rodziców (prawnych opiekunów) kandydata;
6) Deklaracja rodzica/ów (prawnych opiekunów) kandydata, że czas pobytu kandydata w przedszkolu przez
okres 10 miesięcy będzie wynosił 8 godzin dziennie (załącznik nr 2);
7) Oświadczenie rodzica/ów (prawnych opiekunów) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej
w pobliżu szkoły prowadzonej przez Gminę Nowa Ruda ( załącznik nr 3);
8) Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej
opiekę (załącznik nr 4).
2. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 5 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic (prawny
opiekun) dziecka.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr 20/IV/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Nierodka
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 242/XXXII/17
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2017 roku

Oświadczenie rodzica/ów (prawnych opiekunów) o miejscu zamieszkania
dziecka w odległości do 3 km od przedszkola

Oświadczam, że moje dziecko (imię i nazwisko dziecka)..........................................................................................

(data urodzenia) ...................................................................................................................................................

zamieszkuje w ..........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(adres miejsca zamieszkania)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...................................................,

................................. .............................................

(miejscowość, data )
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 242/XXXII/17
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2017 roku

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o deklarowanym czasie pobytu dziecka
w przedszkolu

Deklaruję, że czas pobytu mojego dziecka .....................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w przedszkolu będzie wynosił przez okres 10 miesięcy 8 godzin dziennie. Dziecko będzie korzystać z pełnej
oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków po czasie realizacji podstawy
programowej wynoszącej 5 godzin.

..............................................., .............................................................................
(miejscowość, data )

(czytelny podpis)

Id: 67ED5BC7-D07E-45D5-9D2B-83ACBD096388. Podpisany

Strona 4

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 242/XXXII/17
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2017 roku

Oświadczenie rodzica/ów (prawnych opiekunów) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
funkcjonującej w pobliżu szkoły
prowadzonej przez Gminę Nowa Ruda

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) …………………………......................
....................................................................... (data urodzenia) .........................................................................
w ...................................................................., uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły prowadzonej
przez Gminę Nowa Ruda:

...........................................................................................................................................................................
( nazwa placówki, adres)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

........................................, ................................. .............................................
(miejscowość, data )
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 242/XXXII/17
Rady Gminy Nowa Ruda
z dnia 30 marca 2017 roku

Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim
lub sprawującej opiekę
Ja niżej podpisana/y .................................................................................................................................................
zamieszkała/y ...........................................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ................................ wydanym przez ………………….......................
*Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską nad małoletnimi:
- imię i nazwisko dziecka ...................................................................................................
data urodzenia ............................................................................
- imię i nazwisko dziecka ...................................................................................................
data urodzenia .............................................................................
lub
*Oświadczam, że sprawuję pieczę zastępczą nad małoletnimi:
- imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................
data urodzenia ...........................................
- imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................
data urodzenia ...........................................
lub
*Oświadczam, że sprawuję opiekę nad małoletnimi:
- imię i nazwisko dziecka ................................................................................................
data urodzenia ...........................................
- imię i nazwisko dziecka .................................................................................................
data urodzenia ...........................................
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
..................................................,

................................ .............................................

(miejscowość, data )

(czytelny podpis)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź
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Uzasadnienie
Na mocy art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) został uchylony rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty "Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek", w tym przepis upoważniający organ
prowadzący do określenia kryteriów rekrutacji i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Jednocześnie weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) regulujące zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli.
Wobec utraty mocy uchwały Rady Gminy Nowa Ruda Nr 20/IV/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda, konieczne
jest podjęcie nowej uchwały określającej kryteria rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Nowa Ruda, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za
każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadza się dwuetapowo. W myśl art. 131 ust. 1 ww.
ustawy do przedszkola publicznego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów
zamieszkałych na obszarze gminy niż liczba miejsc
w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria ustawowe, to jest określone w art. 131 ust. 2 ustawy, wynikające z konstytucyjnego obowiązku
zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym, to jest:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnsopsrawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Zgodnie z art. 131 ust. 4, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu, przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący
- radę gminy. Rada gminy określa kryteria z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych
potrzeb społecznych. Rada gminy określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Rada gminy określa nie więcej niż sześć kryteriów.
Dotychczas obowiązujące kryteria rekrutacji uwzględniały propozycje i wnioski zgłaszane przez
dyrektorów przedszkoli i zespołów w skład których wchodzą przedszkola, dlatego proponuje się ich
utrzymanie. Liczba punktów za poszczególne kryteria została ustalona w taki sposób, aby zagwarantować
pierwszeństwo w przyjęciu dzieciom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz
dzieciom pięcioletnim, którym samorząd musi zapewnić miejsce edukacji przedszkolnej jak najbliżej
miejsca zamieszkania.
Ustalając kryteria i liczbę punktów za ich spełnianie, wzięto również pod uwagę konieczność
zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom wymagającym szczególnego wsparcia oraz uwzględniono
lokalne potrzeby społeczne w zakresie wspierania rodzin z dziećmi, zwłaszcza rodzin, w których rodzice
albo rodzic samotnie wychowujący dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi. W celu ujednolicenia zakresu treści oświadczeń składanych przez rodziców, określono ich
wzory, które stanowią załącznik do niniejszego projektu uchwały. Przyjęcie powyższej uchwały
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nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Gminy Nowa Ruda.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Nierodka
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