
UCHWAŁA NR IV/26/2015
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im 
określonej liczby punktów

Na podstawie art. 18 ust. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013r.poz.594 z późn.zm.) oraz art.20c ust.4 ,ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach 
wychowania przedszkolnego i przyznaje im następującą liczbę punktów:

Lp. Nazwa  kryterium Liczba punktów
1. Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkiem  rocznego przygotowania 

przedszkolnego.
30

2. Dziecko , którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują 
prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne  lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

20

3. Dziecko z placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz dziecko objęte 
nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

10

4. Dziecko którego rodzeństwo  uczęszcza  do przedszkola lub szkoły 5

§ 2. 

Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest oświadczenie rodzica ( lub opiekuna prawnego) dziecka 
składane razem z wnioskiem.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa   
Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wieczorek
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UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 roku zwana „rekrutacyjną" uregulowała na

poziomie ustawy zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do publicznych szkół i przedszkoli ( w związku z

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ). Konsekwencją tej regulacji jest m.in. określenie jednakowych

wiążących wszystkie przedszkola w danej j.s.t. kryteriów przyjęć ( art.20c ust.2 ustawy ), a ponadto

powierzenie organowi stanowiącemu j.s.t. kompetencji do okreslenia dodatkowych kryteriów przyjęć dzieci do

przedszkoli prowadzonych przez gminę- w sytuacji, kiedy rekrutacja prowadzona w oparciu o kryteria

ustawowe nie dała rozstrzygnięcia i konieczny jest drugi etap takiego postępowania (art.20c ust.4).

W niniejszej uchwale w §1 określone zostały kryteria lokalne dla których ustalono odpowiednią punktację z

uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb społecznych w tym także regulacji prawnej.
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