
UCHWALA NR IIU2OI2015

RADY GMINY STUDZIENICE

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteri6w wraz z liczbq punkt6w
w postgpowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

prowadzonych przez Gminq Studzienice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. U. 22013 r., poz. 594 ze zm.1) oraz ar1.20c ust. 4 - 6 w zw. z
arl. 2O zt pkt 1 ustawy z dniaT wrzeSnia 1991 r. o systemie oSwiaty (t1. Dz. U. z 2004
r., Nr 256, poz.2572 ze zm.2\, Rada Gminy Studzienice uchwala, co nastgpuje:

$ l.Ustala siq kryteria wraz z liczbq punkt6w w postqpowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gming Studzienice:

1) kandydat podlega obowiqzkowi odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego i zamieszkuje w miejscowo5ci nale2qcej do obwodu Zespolu
Szk6l w sklad kt6rego wchodzi przedszkole, do kt6rego ubiega sig o
przyjgcie - 10 punkt6w,

2) kandydat w roku kalendarzowym, w kt6rym odbywa sig rekrutacja, ukoticzy 4
lata i zamieszkuje w miejscowoSci nale2qcq do obwodu Zespolu Szk6l w
sklad kt6rego wchodzi przedszkole, do kt6rego ubiega sig o przyjqcie

- I ounkt6w.
3) uczgszczanie rodzeristwa kandydata do tego pzedszkola (szkoly, je6li

przedszkole mie6ci siq w Zespole Szk6l ), w roku szkolnym, na kt6ry
przeprowadzana jest rekrutacja - 5 punkt6w,

4) praca/nauka rodzic6w/opiekun6w prawnych:
a)oboje rodzicel opiekunowie prawni pracujq lub wykonujq pracA na podstawie
umowy cywilnoprawnej lub uczq sig w systemie dziennym lub prowadzq
gospodarstwo rolne lub pozarolniczq dzialalnoS6 gospodarcz4; kryterium
stosuje sig r6wniez do rodzica samotnie wychowujqcego dziecko- 5 punkt6w,
b)jeden z rodzic6wl opiekun6w prawnych pracuje lub wykonuje pracQ na
podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczy sig w systemie dziennym lub
prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczq dzialalno66 gospodarczq- 3
punkty,
c) rodzicei opiekunowie prawni pozostajq bez pracy- 1 punkt,

lzmiany tekstu jednolitego wymienion€j ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 22013 r, po2..645, poz. l3l8 oraz

Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz.l072 .

2 zmiany tekstu jednolitego zostaly ogloszone w Dz. tJ. 22004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 22005
r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr l3l, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz

2104,22006 r. Nr l44,poz. 1043, Nr208, poz. 1532 iNr 22'1, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz 273,Nr80,poz'
542, Nr I15, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr l8l, poz. 1292, z 2008 r' Nr 70, poz. 416, Nr
l45,poz.9l?,Nr216,poz. 1310 iNr235,poz. 1618,22009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,

Nr 157, poz. l24l i Nr 219, poz. l-t05, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 320, Nr 127, poz- 857 i Nr 148,

poz. g9l , z 201 I r. Nr 106, poz. 622, Nr ll2, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz' 1206,

z2012r.poz.94li979,22013r.poz.8'',827,ll9l,1265, l3l7 i 1650 oraz z2014 r.poz 7,290'538'598,
642.811.t146.



5) zadeklarowana liczba godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ,

ponad 5-cio godzinny, bezplatny czas wychowania przedszkolnego, bgdzie
wynosid co najmniej 2 godziny dziennie - 4 punkty. ,

$ 2.1.Okre6la sig wz6r dokument6w, niezbednych do potwierdzenia kryteri6w,
okt6rychmowaw$1tj.:

1) OSwiadczenie rodzicalopieku na prawnego o uczgszczaniu rodzefistwa
kandydata do tego samego przedszkola (szkoly, je6li przedszkole mie6ci siq w
Zespole Szk6t), w roku szkolnym, na kt6ry przeprowadzana jest
rekrutacja(zalqcznik nr 1 ),

2) O6wiadczenie dotyczqce pracy/nauki rodzic6w/opiekun6w prawnych
(zalqcznik nr 2\,

3) O6wiadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zadeklarowanej ilo6ci godzin
korzystania z wychowania przedszkolnego - (zalqcznik nr 3),

2. Potwierdzenie kryteri6w wskazanych w g 1 ust. 1 i 2 nastgpowai bgdzie na
podstawie wniosku o przyjqcie do przedszkola.

$ 3. Przepisy g 1 oraz przepisy g 2 stosuje sig odpowiednio do oddzial6w
pzedszkolnych pzy szkolach podstawowych w postepowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 201512016.

$ 4. Przepisy $ 1 pkt, 2 stosuje sig dla rekrutacji na rok szkolny 201512016 oraz rok
szkolny 201612017.

S 5. 1. W przypadku, gdy liczba wniosk6w, kt6re uzyskaly takq samq liczbg punkt6w
przekracza ilo56 wolnych miejsc w pzedszkolu, wnioski podlegajq losowaniu
publicznemu, kt6re ustala kolejnoS6 przyjqcia do danej plac6wki oraz kolejno66 na
rezerwowej li6cie oczekujqcych na miejsce w przedszkolu.
2. Losowania dokonujq rodzice, kt6rzy zlo?yli wnioski majqce takq samq liczbq
punkt6w.

$ G.Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Studzienice.

$ T.Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojew6dztwa Pomorskiego.

PRZf WOD]\ICZACY
na(lv C;fiiiDv

.lt4vt' 65;11''_
mgr Artur Kobiztta



Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr llll20l2015
Rady Gminy Studzienice
z dnia 5 lutego 201 5 r.

O6wiadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczgszczaniu rodzeristwa
kandydata do tego samego przedszkola

(szkoly, jeSli przedszkole mieSci siq w zespole), w roku szkolnym,
na kt6ry przeprowadzana jest rekrutacja

O6wiadczam, 2e rodzeistwo mojego dziecka (kandydata do przedszkola)

(imig i nazwisko rodzefistwa dziecka)
(data urodzenia)
w roku s2ko|nym................. bgdzie uczgszczalo do

(adres, nazwa plac6wki, klasa)

Jestem Swiadoma/y odpowiedzialnoSci karnej za zlo2enie falszywego o6wiadczenia.

dnia... ... ... ... ..

(czytelny podpis)



Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr lll/20l2015
Rady Gminy Studzienice
z dnia 5 lutego 2015 r.

OSwiadczenie dotyczqce pracy/nauki rodzic6dopiekun6w prawnych

ojciec
Ja niZej podpisany........
zamieszkaty .. ..

legitymujqcy siq dowodem osobistym nr..................wydanym ptzez.....
- 'O5wiadczarn, ze jestem zatrudniony w

lub
- 'O6wiadczam, 2e wykonujg prace na podstawie umowy cywilnoprawnej zawarlej z

lub
- "O6wiadczarn, 2e jestem osobq uczqcq sig w systemie dziennym

lub
- "O6wiadczam, 2e prowadzg gospodarstwo rolne lub pozarolniczq dzialalnoSd
gospodarczq
lub
- 'O6wiadczam, 2e nie pracujq
otaz
- " OSwiadczam, 2e jestem osobq samotnie wychowujqcq dziecko
* Niepotrzebne skre5li6

Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zlo2enie falszywego o5wiadczenia.

(czytelny podpis)
matka
Ja nizej podpisana...,...
zamieszkala....
legitym ujqca sig dowodem osobistym n r..................lvydany m przez...
- 'O6wiadczam, 2e jestem zatrudniona w

lub
-'O5wiadczam, 2e wykonujg prace na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartq z

lub
- 

.O6wiadczam, 
2e jestem osobq uczqcq sig w systemie dziennym

lub
- 'O6wiadczam, 2e prowadzq gospodarstwo rolne lub pozarolnicz4 dzialalno66
gospooarczq
- 'O6wiadczam, 2e nie pracujg
otaz
- * O5wiadczam, 2e jestem osobq samotnie wychowujqcq dziecko
* 

N iepotrzebne skre6li6

Jestem Swiadoma odpowiedzialno6ci karnej za zlo2enie fatszywego oSwiadczenia.
dnia..............

(czytelny podpis)



Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr lll/20l2015
Rady Gminy Studzienice
z dnia 5lutego 2015 r.

O6wiadczenie rodzica o zadeklarowaniu iloSci godzin korzystania
z wychowania przedszkolnego

O6wiadczam, 2e zadeklarowana ilo56 godzin korzystania z wychowania
przedszkolnego mojego dziecka (kandydata do przedszkola)

ponad S-cio godzinny, bezplatny czas wychowania przedszkolnego, wyniesie co
najmniej 2 godziny dziennie.

Jestem Swiadoma/y odpowiedzialno6ci kane! za zlo2enie falszywego oSwiadczenia.

(czytelny podpis)



UZASADNIENIE

Zmiana ustawy o systemie oSwiaty oraz niekt6rych innych ustaw z dnia
6 grudnia 2013 r. wprowadzila nowe zasady przyjmowania dzieci do publicznych
przedszkoli, oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 20 c ust.1 znowelizowanej ww. aktem
ustawy o systemie oSwiaty do przedszkola przyjmowane sq dzieci zamieszkale na
obszarze danej gminy. W przypadku wigkszej liczby kandydat6w niz liczba miejsc w
przedszkolu na pierwszym etapie postqpowania rekrutacyjnego brane sq pod uwagg
lqcznie nastgpujqce kryteria ustawowe:
1 ) wielodzietno56 rodziny kandydata,
2) niepelnosprawno5i kandydata,
3) niepelnosprawno56 jednego z rodzic6w kandydata,
4) niepetnosprawno66 obojga rodzic6w kandydata,
5) niepelnosprawnoSi rodzeistwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objqcie kandydata pieczq zastgpczq.

Pzy czym jak wskazuje art. 20 c ust. 4 ww. ustawy w przypadku
r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie postgpowania
rekrutacyjnego lub je6li po zakoficzeniu tego etapu publiczne przedszkole, inne formy
wychowania przedszkolnego lub oddzialy przedszkolne nadal dysponujq wolnymi
miejscami, rada gminy, okre6la kryteria, brane pod uwagq na drugim etapie
postqpowania rekrutacyjnego, a tak2e przyznale ka2demu kryterium okre5lonq liczbg
punkt6w, przy czym kaZde kryterium mo2e mie6 r62nq wartoS6. Rada Gminy okre5la
takze dokumenty niezbqdne do potwierdzenia tych kryteri6w.

Wskazane w projekcie uchwaly kryteria powstaly w wyniku konsultacji
z dyrektorami szkol na podstawie procesu rekrutacji do przedszkoli
i oddzial6w przedszkolnych na rok szkolny 201412015. Przy ustalaniu kfieri6w
uwzglgdniano potrzeby dziecka i jego rodziny, zgodne z lokalnymi potrzebami
spolecznymi a tak2e zgodne z reformq wychowania przedszkolnego.

Majqc na uwadze powyzsze podjecie uchwaty jest w pelni uzasadnione.
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mgr Anur Kobielta


