
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

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, z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6, w związku z art.20zf pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572), Rada Miejska w Namysłowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów:

L.p. Kryterium Wartość 
punktowa

1. Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego 4

2. Praca zawodowa obojga rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 2

3. Praca zawodowa jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata 1

4. Rodzeństwo kandydata uczęszczające do wybranego przedszkola 1

5. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie 
którego mieści się wybrane przedszkole 1

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, 
t.j.:

1) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zatrudnieniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały;

2) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o tym, że kandydat posiada rodzeństwo uczęszczające 
do wybranego przedszkola - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……………….. 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia ……………….. r. 

 

 

 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zatrudnieniu 

 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………..................... 

zamieszkała/y ……………...……………………………………………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………………..wydanym przez …………………...…………….. 

Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w …………………….………………………………………………….... 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Namysłów, dnia ………………………..    …………………………….. 

                   czytelny podpis 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ……………….. 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia ……………….. r. 

 

 

 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o tym, że kandydat posiada 

rodzeństwo uczęszczające do wybranego przedszkola 

 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………..................... 

zamieszkała/y ……………...……………………………………………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………………..wydanym przez …………………...…………….. 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka – kandydata do przedszkola, (imię i nazwisko 

siostry/brata ……………………..……………………………………………………….. aktualnie uczęszcza do 

(adres, nazwa placówki)…………………………………………………………………………………………… 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Namysłów, dnia ………………………..    …………………………….. 

                   czytelny podpis 
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Uzasadnienie

W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe regulacje dotyczące
przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
publicznych szkół i publicznych placówek. Nowe szczegółowe zasady mają gwarantować przejrzyste
postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty
w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu,
w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
w ustawie, t.j:

1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych lub jeżeli po zakończeniu
pierwszego etapu rekrutacji dane przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami,
przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym bierze się pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący – zgodnie z zapisem art. 20zf pkt 1 cyt. wyżej ustawy ustala je rada
miejska.

W projekcie uchwały proponuje się kryteria uwzględniające zatrudnienie rodziców (prawnych
opiekunów) kandydata, rodzeństwo kandydata uczęszczające do wybranego przedszkola, a także
kryterium uwzględniające miejsce zamieszkania kandydata, wskazujące na szkołę podstawową,
w której najprawdopodobniej w przyszłości kandydat rozpocznie naukę.

Projektodawca: Burmistrz

JL
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