
UCHWALA NR 831XI1/2016 

RADY GMINY NOWE MIASTO 
z dnia 21 stycznia 2016 roku 

w sprawie 	 okreslenia kryteri6w rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddzial6w 
przedszkolnych w szkolach podstawowych, dla kt6rych organem 
prowadz~cym jest Gmina Nowe Miasto, kt6re b~d~ brane pod uwag~ na 
drugim eta pie post~powania rekrutacyjnego. 

Na podstawie art. 20 c ust. 4-6 w zwiqzku z art. 20 zf pkt 1 lIstawy 0 system.ie 08w-iaty ~ 
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z poin. 

zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastypuje: 

§1 
1. 	 Okresla siy nastypuj<j.ce kryteria obowiqzuj<j.ce na drugim etapie postypowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz 

liczby pUnktow za poszczegolne kryteria: 

1) dziecko objyte obowi<j.zkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym -70 pkt 
2) dziecko, ktoremu gmina jest zobowiqzana na mocy odrybnych przepisow zapewnic 

miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 30 pkt 
3) 	 dziecko, ktorego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracuj<j., wykonuj<j. pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, uczq siy w trybie dziennym, prowadzq 

gospodarstwo rolne lub dzialalnosc gospodarcz<j. - 20 pkt 
4) 	 dziecko, ktore bydzie korzystalo z oferty przedszkola powyzej 5-cio godzinnej 

nieodplatnej podstawy programowej w ilosci godzin (na podstawie karty zgloszenia): 

a) 1 godziny dluzej -1 pkt 
b) 2 godziny dluzej - 2 pkt 
c) 3 i wiycej godzin dluzej - 3 pkt 

5) 	 dziecko, ktorego rodzeilstwo w kolejnym roku szkolnym bydzie kontynuowalo 

edukacjy przedszkoln<j. w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, do ktorego 0 przyjycie ubiega siy kandydat - 6 pkt; 
6) 	 wysokosc dochodu na osoby w rodzinie dziecka - od 0 do 10, przy czym: 

a) 	w przypadku dochodu w wysokosci mniejszej lub rownej 90% kwoty, 0 ktorej 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 0 swiadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2015r. poz. 114 z poin. zm.) -10 pkt; 
b) w 	przypadku dochodu w wysokosci przekraczaj<j.cej 90% kwoty, 0 ktorej mowa 

w lit. a, liczby punktow oblicza siy dziel<j.c ty kwoty przez dochod na osoby w 

rodzinie dziecka i mnoz<j.c przez 10. 

2. 	Dokumentami potwierdzaj<j.cymi spelnianie kryteriow, 0 ktorych mowa w ust. 1 s<j. 

odpowiednio: 
1) zaswiadczenie pracodawcy 0 zatrudnieniu alba zaswiadczenie 0 wykonywaniu pracy 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

http:obowiqzuj<j.ce
http:nastypuj<j.ce
http:system.ie


2) zaswiadczenie szkoly/uczelni potwierdzaj~ce nauky w trybie dziennym, 

3) wydruk ze strony intemetowej Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dzialalnosci 

Gospodarczej alba informacja z Krajowego Rejestru S~dowego, 

4) zaswiadczenie 0 podleganiu ubezpieczeniu spolecznemu w KRUS, 

5) oswiadczenie rodzic6w/opiekun6w prawnych 0 kontynuacji edukacji przedszkolnej 

w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez 

rodzeflstwo kandydata w kolejnym roku szkolnym, 

6) oswiadczenie rodzic6w/opiekun6w prawnych 0 wysokosci dochodu na osoby 

w rodzinie. 

§2 
Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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2156 

UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr 8300112016 Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 21 stycznia 2016 roku 


Na rnocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku 0 zmianie ustawy 0 systernie oswiaty 

oraz niektorych innych ustaw zostaly wprowadzone no we zasady rekrutacji do przedszkoli. 

Zgodnie z art. 20c ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systernie oswiaty (Dz. U. 2015r. poz. 

z poin. zm.) do publicznych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w 

szkolach podstawowych przyjrnuje siy dzieci zarnieszkale na obszarze danej grniny. lezeli 0 

przyjycie ubi ega siy wiyksza liczba kandydatow niz liczba wolnych rniejsc na pierwszym 

etapie postypowania rekrutacyjnego brane Sq pod uwagy kryteria okreslone w art. 20c ust. 2 

tj.: 

- wielodzietnose rodziny kandydata; 


- niepelnosprawnose kandydata; 


- niepelnosprawnose jednego z rodzicow kandydata; 


- niepelnosprawnose obojga rodzicow kandydata; 


- niepelnosprawnose rodzenstwa kandydata; 


- sarnotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 


- objycie kandydata pieczq zastypczq. 


W przypadku rownorzydnych wynikow uzyskanych na pierwszym etapie postypowania 

rekrutacyjnego, na drugirn etapie postypowania rekrutacyjnego brane Sq pod uwagy kryteria 

okreslone przez organ prowadzqcy. Kornpetencje do okreslenia tych kryteriow, liczby 

punktow za kaMe kryterium oraz dokument6w niezbydnych do ich potwierdzenia otrzymala 

rada grniny. Rada gminy okresla nie wiycej niz 6 kryteri6w. 

Kandydaci zarnieszkali poza obszarern danej gminy rnogq bye przyjyci, jezeli po 

przeprowadzeniu postypowania rekrutacyjnego grnina nadal dysponuje wolnymi rniejscami 

w przedszkolu. 

Wskazane w uchwale kryteria rnajq zaspokoie potrzeby dziecka i jego rodziny, zwlaszcza 

w sytuacji, w ktorej rodzice rnUSZq pogodzie obowiqzki zawodowe z obowiqzkami 

rodzinnyrni, a true rnajq bye wsparciern dla odpowiedniej organizacji Zycia rodzinnego i 

zawodowego. 

Kryteria i liczba punktow za poszczeg61ne kryteria zostaly ustalone w taki spos6b aby 

zagwarantowae pierwszenstwo w przyjyciu dzieciorn realizujqcyrn obowiqzkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne oraz dzieciorn, ktoryrn grnina rna zapewnie rniejsce do realizacji 

prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Zastosowane kryterium dochodowe pozwoli jednoznacznie ustalie kolejnose dzieci do 

przyjycia, w sytuacji gdy grupa kandydat6w z tq sarnq liczbq punkt6w jest wiyksza niz liczba 

wolnych rniejsc. 

Propozycjy kryteri6w skonsultowano z dyrektorarni plac6wek oswiatowych w Grninie Nowe 

Miasto. 

~EWODNICZt\CY 
~~~Y 

Marek Cali?ls!a 


