
UCHWAŁA NR XXV/158/2018
RADY GMINY CZASTARY

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Czastary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) Rada Gminy Czastary uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. Kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Czastary.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2. 1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Czastary do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci 
zamieszkałych na terenie gminy Czastary spełniających kryteria ustawowe.

2. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, o którym mowa  w ust. 1 dyrektor 
przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego decydują 
kryteria dodatkowo określone w § 3.

§ 3. 1. Ustala się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu 
rekrutacji:

1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność 
gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego, który 
pracuje, uczy sie w systemie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne  - 10 punktów;

2) dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, uczy się w systemie dziennym, prowadzi 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne - 5 punktów;

3) rodzeństwo dziecka przyjętego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub kontynuującego edukacje 
przedszkolną - 5 punktów;

4) czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin  - 8 punktów.

2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje suma uzyskanych przez dziecko punktów według kryteriów 
określonych w ust.1.

3. Kryteria, o których mowa w § 3 potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/64/2016 Rady Gminy Czastary z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie  ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Czastary.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Czastarach, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie BIP Gminy Czastary.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Dudka
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w zycie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zmienia się podstawa

prawna dla określenia kryteriów rekrutacyjnych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli i

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Czastary. Zmiana podstawy prawnej powoduje konieczność podjęcia nowych przepisów w przedmiotowym

zakresie, które obowiązywać będą przy rekrutacji na kolejne lata. Projekt uchwały spełnia wymogi

ustawowe, a w swoich postanowieniach potwierdza stosowane dotychczas kryteria przyjęte w procesie

rekrutacji.
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