
UCHWAŁA NR VI/20/2015
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli dla których
Gmina Nieborów jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, 
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 
2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 
poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, 
z 2011 r. Nr 106,poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 
941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz.1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, 
poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz. 1877) Rada Gminy Nieborów uchwala, co 
następuje:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nieborów 
przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe o jednakowej wartości i odpowiadające im liczby punktów:

1) kandydat realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 1 pkt;

2) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy lub prowadzą działalność gospodarczą – 1 pkt;

3) czas pobytu kandydata w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie – 1 pkt;

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danego przedszkola – 1 pkt;

5) przedszkole znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica (prawnego opiekuna) kandydata – 1 pkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 są:

1) w przypadku kryterium określonego w pkt 1 i 4 – dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu danej placówki;

2) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 i 5 – zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę 
lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej o prowadzeniu działalności 
gospodarczej;

3) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o planowanym 
pobycie dziecka w placówce powyżej 5 godzin dziennie.

§ 3. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa 
w § 1 i 2 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 
szkolny 2015/2016.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) zwana powszechnie ustawą rekrutacyjną, która
wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli. Nowelizacja ta nakłada na organ stanowiący obowiązek
ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria powyższe znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy
pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. Gmina Nieborów zapewnia w pełni
miejsca dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Kryteria dodatkowe będą pomocne przy rekrutacji dzieci młodszych oraz dla dzieci z innych
gmin, po zapewnieniu dla wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Nieborów miejsc w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
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