UCHWAŁA NR IV/5/2015
RADY GMINY ZIELONKI
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Zielonki uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki:
1) dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą (w tym
działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w systemie stacjonarnym albo dziecko
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracującego lub prowadzącego działalność
gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiującego w systemie
stacjonarnym - 10 pkt;
2) dziecko z rodziny, w którym jeden rodzic/opiekun prawny pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą (w
tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiuje w systemie stacjonarnym - 2 pkt;
3) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny lub rodzice/opiekunowie prawni odprowadzają podatek dochodowy
lub podatek rolny, w przypadku jeśli działalność rolnicza stanowi jedyne źródło dochodu w gminie wiejskiej
Zielonki – 5 pkt;
4) uczęszczanie pozostałych dzieci z rodziny kandydata do przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę
Zielonki w tej samej lokalizacji – 2 pkt.
§ 2. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:
1) dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów): zaświadczenie
z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie
rozliczania się z ZUS-em lub urzędem skarbowym, itp., zaświadczenie z uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów - dla potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) oświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Zielonki lub inny dokument urzędowy dla potwierdzenia
kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zielonki
Ryszard Krawczyk
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Uzasadnienie
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe
zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz
innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20c ust. 1 powołanej ustawy, do przedszkola lub
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.
Kiedy liczba kandydatów do przedszkola jest większa niż liczba miejsc, to na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli
po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny lub inna ww. forma wychowania, nadal dysponuje
wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest, jako organ prowadzący, do określenia kryteriów branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium określa się liczbę punktów, przy czym
każde z nich może mieć różną wartość. Ponadto, rada gminy upoważniona została do określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Dla
potwierdzenia kryterium dotyczącego odprowadzania przez rodzica/opiekuna prawnego lub rodziców/opiekunów
prawnych dziecka podatku dochodowego lub rolnego, w przypadku jeśli działalność rolnicza stanowi jedyne
źródło dochodu w gminie wiejskiej Zielonki - pożądane oświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Zielonki
nie jest dokumentem potwierdzającym fakt zamieszkania w danym miejscu tylko potwierdzającym miejsce
podlegania przez rodziców/opiekunów prawnych obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych. Wskazane w projekcie uchwały kryteria, powstały w wyniku uzgodnień z dyrektorami
przedszkoli i szkół podstawowych. Dwa pierwsze z nich uwzględnione były w procesie rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015.
Należy zaznaczyć, iż dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają
zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na mocy prawa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw - od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego, a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to
dotyczy również dzieci 3 letnich.
Wobec powyższego, zasadnym wydaje się podjęcie niniejszej uchwały.
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