UCHWAŁA NR XXIX/171/2017
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Lwówek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych działających na terenie gminy Lwówek oraz ich wartość wyrażoną w punktach:
Kryterium
1. Dziecko w roku szkolnym, na który odbywa się rekrutacja, podlega obowiązkowi
rocznego przygotowania przedszkolnego
2. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) uczą się, studiują, pracują, wykonują
rolniczą lub prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą - dotyczy to również
rodzica (prawnego opiekuna) uczącego się, studiującego, pracującego,
wykonującego rolniczą lub prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą,
samotnie wychowującego dziecko.
3. Oboje rodziców (prawnych opiekunów) dla celów rozliczenia podatku
dochodowego wskazuje jako miejsce zamieszkania teren gminy Lwówek,
a w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą, które nie są objęte
obowiązkiem opłacania podatku dochodowego - płacą podatek rolny w gminie
Lwówek; dotyczy to również rodzica (prawnego opiekuna) samotnie
wychowującego dziecko.
4. Rodzeństwo dziecka uczęszcza w danym roku szkolnym, na który odbywa się
rekrutacja, do tego samego przedszkola.
5. Dziecko wcześniej uczęszczało do żłobka.
6. Dziecko pochodzi z rodziny z udokumentowaną trudną sytuacją rodzinną lub
materialną, co skutkuje korzystaniem z pomocy społecznej lub świadczeń
rodzinnych.

Punkty
10 pkt.

10 pkt.

8 pkt.

6 pkt.
4 pkt.
2 pkt.

§ 2. Wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów o których mowa
w § 1 są:
1) dla kryterium nr 2 - oświadczenie o pobieraniu nauki lub studiowaniu w trybie dziennym, oświadczenie
o zatrudnieniu, wykonywaniu rolniczej lub prowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej;
2) dla kryterium nr 3 - oświadczenie o wskazaniu gminy Lwówek, jako miejsca zamieszkania dla celów
rozliczenia podatku dochodowego lub oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego w gminie Lwówek;
3) dla kryterium nr 6 - oświadczenie o korzystaniu rodziny z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.
§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr III/23/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia
26 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Lwówek.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

Id: D107BF6E-751E-45F7-B8C4-9802D839C2A7. Uchwalony

Strona 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku
Piotr Przewoźny
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/171/2017 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 23 lutego 2017 r.
Z dniem 26 stycznia 2017 r. weszło w życie część przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Wśród nowych przepisów znalazły się zapisy unieważniające
dotychczasowe uregulowania prawne zamieszczone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), na podstawie których określano zasady rekrutacji do
przedszkoli. Jednocześnie ustawa: Prawo oświatowe, w art. 131 ponownie reguluje zasady rekrutacji do
przedszkoli.
W myśl ww. przepisów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod
uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
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.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość, wyrażoną w punktach.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydata w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami, organ
prowadzący ma obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia. Wskazane w projekcie uchwały kryteria zaproponowano po
konsultacjach i uzgodnieniach z dyrektorami przedszkoli.
Co prawda w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości ustalenia czy wymienione w art. 131 ust. 4 i 6
zadania i kompetencje przynależne są burmistrzowi, czy radzie miejskiej. Określi to dopiero
art. 29 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, który wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r. i który przedmiotowe
zadania i kompetencje przypisuje radzie gminy. Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia rekrutacji do
przedszkoli w gminie Lwówek, uwzględniając fakt, że w poprzednim stanie prawnym powyższe zadania
i kompetencje również przypisane były radzie gminy, przez analogię postanowiono określić ww. kryteria i ich
wartość wyrażoną w punktach oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie, za pomocą uchwały organu
stanowiącego gminy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
Piotr Długosz
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