Uchwała Nr OS.XXVIII.0007.258.2017
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 30.03.2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą przyznanych punktów oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z liczbą punktów za
kryteria.
1) Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim, według miejsca
zamieszkania na terenie Gminy Dębe Wielkie – 20 pkt;
2) Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących zawodowo lub studiujących
w systemie dziennym – 10 pkt;
3) Dziecko

sześcioletnie

objęte

obowiązkowym,

rocznym

przygotowaniem

przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, położonej w odległości do 3 km od
miejsca zamieszkania – 10 pkt.
4) Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 8
pkt;
5) Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu/szkole – w placówce,
do której rodzic/opiekun prawny składa wniosek– 2 pkt;
§ 2.
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:
1) Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu
skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu

skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
lub poniesionej straty lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną
skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
2) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
3) Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zamieszkaniu dziecka w odległości do
3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
4) Kopia dokumentu poświadczającego objęcie rodziny nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta.
5) Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Siwik

Uzasadnienie do Uchwały Nr OS……………..2017
Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30.03.2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą przyznanych punktów oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
W związku w wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), dotyczących rekrutacji do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu
czy oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania
uwzględnia się kryteria ustawowe. Jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
drugim etapie brane sa pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Uchwała określa pięć kryteriów wraz z liczbą punktów, wskazanych przez organ
prowadzący, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych kryteriów.

