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UCHWALA NR 1SSIXXIV/2017
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 271utego 2017 roku

w sprawie

ustalenia kryteriow rekrutacji do publicznego przedszkola, dla ktorego
organem prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto, kt6re b~d~ brane pod
uwag~ na drugim eta pie post~powania rekrutacyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorZlldzie
gminnym (Oz. U. 20 16r. poz. 446 z poin. zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku - Prawo oswiatowe (Oz. U. 2017r. poz. 59) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala,
co nastt(puje:
§1
Okresla sit( nastt(puj'l-ce kryteria obowi¥uj'l-ce na drugim etapie postt(powania rekrutacyjnego
do przedszkola oraz liczbt( punktow za poszczegolne kryteria:
1) dziecko objt(te obowi¥kowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - 30 pkt;
2) dziecko, ktore w roku kalendarzowym, w ktorym przeprowadza sit( rekrutacjt( ukonczy
odpowiednio 3, 4, 5 lat - otrzymuje odpowiednio - 6,8,10 pkt;
3) dziecko, ktorego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracuj'l-, wykonuj'l- pract( na podstawie
umowy cywilnoprawnej, ucz'l- sit( w trybie dziennym, prowadz'l- gospodarstwo rolne lub
dzialalnos6 gospodarcz'l- - 10 pkt;
4) dziecko, ktore bt(dzie korzystalo z oferty przedszkola powyzej 5-cio godzinnej
nieodplatnej podstawy programowej - 6 pkt;
5) dziecko, ktorego rodzenstwo w kolejnym roku szkolnym bt(dzie kontynuowalo edukacjt(
przedszkoln'l- w przedszkolu do ktorego 0 przyjt(cie ubiega sit( kandydat - 3 pkt.
§2
Ookurnentarni potwierdzaj'l-cymi spelnianie kryteriow, 0 ktorych mowa w § 1 S'l- odpowiednio:
1) zaSwiadczenie pracodawcy 0 zatrudnieniu albo zaswiadczenie 0 wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
2) zaswiadczenie szkoly/uczelni potwierdzaj'l-ce naukt( w trybie dziennym,
3) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Ozialalnosci
Gospodarczej alba informacja z Krajowego Rejestru S'l-dowego,
4) zaSwiadczenie 0 podleganiu ubezpieczeniu spolecznemu w KRUS,
5) oswiadczenie rodzicow/opiekunow prawnych 0 kontynuacji edukacji przedszkolnej
w danym przedszkolu przez rodzenstwo kandydata w kolejnym roku szkolnym.

§3
Wykonanie uchwaly powierza sit( Wojtowi Grniny Nowe Miasto.
§4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Ozienniku Urzt(dowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZt\CY

0Marek
~
Caliliski
f
J

UZASADNIENIE
do Uchwaly Nr 1551XXIV/2017 Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 27 lutego 2017 roku

W zwi¢u z wejsciem w zycie w dniu 26 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59) w czysci dotycz'lcej
przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkol i publicznych placowek (rozdzial 6 ustawy) oraz
uchyleniem z tym samym dniem rozdzialu 2a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie
oswiaty (Dz. U. 2016r. poz. 1943 z p6Zn. zm.), na podstawie ktorego w ubieglych latach
przeprowadzano rekrutacjy do szkol i przedszkoli zachodzi koniecznose okreslenia kryteriow
w mysl nowych przepisow.
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe
(Dz. U. 2017r. poz. 59) do publicznego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje si y
kandydatow zamieszkalych na obszarze danej gminy. lezeli 0 przyjycie ubiega siy wiyksza
liczba kandydatow niz liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postypowania
rekrutacyjnego brane s'l pod uwagy kryteria okreslone wart. 131 ust. 2 tj .:
- wielodzietnose rodziny kandydata;
- niepemosprawnose kandydata;
- niepelnosprawnose jednego z rodzicow kandydata;
- niepelnosprawnose obojga rodzicow kandydata;
- niepelnosprawnose rodzenstwa kandydata;
- samotne wychowywarue kandydata w rodzinie;
- objycie kandydata piecz'l zastypcz'l.
W przypadku rownorzydnych wynikow uzyskanych na pierwszym etapie postypowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postypowania rekrutacyjnego brane s'l pod uwagy kryteria
okreslone przez organ prowadz'lcy. Kompetencje do okreSlenia tych kryteriow, liczby
punktow za kaMe kryterium oraz dokumentow niezbydnych do ich potwierdzenia otrzymala
rada gminy. Rada Gminy okresla nie wiycej niz 6 kryteriow.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mog'l bye przyjyci, jezeli po
przeprowadzeniu postypowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami
w przedszkolu.
Wskazane w uchwale kryteria maj'l zaspokoie potrzeby dziecka i jego rodziny, zwlaszcza
w sytuacji, w ktorej rodzice musz'l pogodzie obowi'lZki zawodowe z obowi'lZkami
rodzinnymi, a takZe maj'l bye wsparciem dla odpowiedniej organizacji Zycia rodzinnego i
zawodowego.
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