UCHWAŁA NR XXXVII/19/2017
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę SkarżyskoKamienna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)
Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli:
1) pozostawanie rodziców/prawnych opiekunów albo rodzica/prawnego opiekuna samotnie
wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności
gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 punktów,
2) kontynuowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego złożony
został wniosek – 5 punktów,
3) zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego
z oferty przedszkola, po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin –
po 2 punkty za każdą dodatkową godzinę ponad podstawę programowa, maksymalnie
10 punktów,
4) zamieszkiwanie rodziców/prawnych opiekunów kandydata na terenie Gminy SkarżyskoKamienna
i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Skarżysku-Kamiennej - 10 punktów,
§ 2. Określa się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa
w § 1, są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów albo rodzica/prawnego opiekuna
samotnie wychowującego kandydata wg wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 3. O przyjęciu kandydata do przedszkola decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/8/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia
26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 2015r. poz. 408).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Leszek Golik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/19/2017
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 31 marca 2017 r.
…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka – kandydata)
………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
Oświadczenie
Oświadczamy, że:
1) pozostajemy w zatrudnieniu;
2) uczymy się w systemie dziennym;
3) prowadzimy działalność gospodarczą;
4) kontynuujemy wychowanie przedszkolne rodzeństwa kandydata w przedszkolu;
5) deklarujemy korzystanie z oferty przedszkola, po czasie realizacji podstawy programowej
w wymiarze …………………………;
6) *zamieszkujemy w Skarżysku-Kamiennej i rozliczamy podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku-Kamiennej.
Miejsce zatrudnienia**
……………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………
……
Oświadczenie dotyczy również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego
dziecko.
................................................................................................
(data i czytelny podpis matki/opiekuna
prawnego)
……………………………………………………………..
(data i czytelny podpis ojca/opiekuna
prawnego)
*niepotrzebne skreślić
**należy podać adres zakładu pracy/uczelni obojga rodziców/prawnych opiekunów
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UZASADNIENIE
Od bieżącego roku szkolnego obowiązują zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, określone w
ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59). Postępowanie rekrutacyjne
do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca (art. 153 ust.
1 u.p.o.). Przedszkole przed ustaleniem liczby wolnych miejsc jest zobowiązane do zarezerwowania miejsc
dla tych dzieci w wieku przedszkolnym, które już wcześniej uczęszczały do przedszkola, a których rodzice
działając w oparciu o art. 153 ust. 2 u.p.o. złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia
postępowania rekrutacyjnego, określony przez organ prowadzący na rok szkolny 2017/2018 do dnia 15
kwietnia 2017 r., a w kolejnych latach – do końca stycznia (art. 154 ust. 1 pkt 1 u.p.o., art. 204 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe – dalej u.p.w.p.o).
Takie deklaracje muszą być przez rodziców składane corocznie, jeśli chcą aby ich dziecko kontynuowało
naukę w danym przedszkolu. Zgodnie z art. 131 u.p.o. do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze
danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej
szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, 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. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz
przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną
wartość. Określa również niezbędne dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i zgodne z przepisami prawa
oświatowego.
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