UCHWAŁA NR XXXIV/268/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 131 ust. 4, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Toszek
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów:

LP

KRYTERIUM

1

oboje rodzice (prawni
opiekunowie) kandydata
pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się
w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność
gospodarczą. Kryterium dotyczy
także rodzica/prawnego
opiekuna
samotnie wychowującego
dziecko.
jeden z rodziców (prawny
opiekun) kandydata pracuje,
wykonuje pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczy
się w trybie dziennym, prowadzi
gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność
gospodarczą

2

PUNKTY

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO
POTWIERDZENIA KRYTERIUM

50

Oświadczenie rodziców (prawnych
opiekunów) o zatrudnieniu, wykonywaniu
pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczeniu się w trybie
dziennym, prowadzeniu gospodarstwa
rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej,

30

Oświadczenie rodziców (prawnych
opiekunów) o zatrudnieniu, wykonywaniu
pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczeniu się w trybie
dziennym, prowadzeniu gospodarstwa
rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej,

15

oświadczenie rodzica (prawnego
opiekuna), że rodzeństwo kandydata będzie
kontynuowało edukację
przedszkolną w przedszkolu, w roku
szkolnym na który jest prowadzona
rekrutacja.

3
rodzeństwo kandydata będzie
kontynuowało edukację
przedszkolną w przedszkolu,
w roku szkolnym na który jest
prowadzona rekrutacja
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§ 2. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Toszek w procesie
rekrutacji od roku szkolnego 2017/2018.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat.
Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Toszek. Przedłożony projekt uchwały
stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na Radę Gminy art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 i art. 369 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r., poz. 60), zgodnie z którym:
1. Do publicznego przedszkola (…) przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej
gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż
liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, (…), 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.
3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, (…) 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 jakie zaproponowano dla niniejszej
uchwały. Wskazane w projekcie uchwały kryteria zostały skonsultowane z dyrektorami
przedszkola i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek.
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