Uchwała Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2015 r.
w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
prowadzonego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Kościana
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
prowadzonego na terenie Gminy Miejskiej Kościan do publicznych przedszkoli:
Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1

2

3

4

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują,
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą; kryterium stosuje się odpowiednio do
rodzica samotnie wychowującego dziecko

64

zaświadczenie

2.

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola

32

oświadczenie

3.

Dziecko, które w przyszłym roku będzie podlegało obowiązkowemu
przygotowaniu przedszkolnemu

16

oświadczenie

4.

Rodzeństwo dziecka ubiega się o przyjęcie do tego samego
przedszkola (rodzeństwo wychowywane w rodzinie prowadzącej
wspólne gospodarstwo domowe)

8

oświadczenie

5.

Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło
w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do żadnego
przedszkola

4

oświadczenie

6.

Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje,
wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się
w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą, a drugi rodzic/prawny opiekun poszukuje
pracy; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie
wychowującego dziecko, który poszukuje pracy

2

zaświadczenie

1.

2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na terenie Gminy Miejskiej
Kościan do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych
kryteria, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio.
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§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie danego kryterium
komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2015 r.
w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
prowadzonego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadzono istotne zmiany w sposobie i zasadach
prowadzenia rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół różnych typów.
Na mocy przepisów przejściowych (art. 6 wyżej wymienionej ustawy) w postępowaniu
rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2014/2015 dyrektor przedszkola został
upoważniony do ustalenia – w porozumieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta):
- kryteriów rekrutacji,
- liczby punktów za kryteria,
- terminu postępowania rekrutacyjnego,
- terminu składania dokumentów,
- terminu prowadzenia postępowania uzupełniającego.
Mocą art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811) ustawodawca wskazał, że do postępowania
rekrutacyjnego prowadzonego na rok szkolny 2015/2016 w kompetencjach dyrektora
przedszkola (w porozumieniu z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta ) pozostaje ustalenie
terminu postępowania rekrutacyjnego, terminu składania dokumentów oraz terminu prowadzenia
postępowania uzupełniającego, natomiast określenie kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów poświadczających spełnienie
kryteriów - zgodnie z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą
z dnia 6 grudnia 2013 roku – należy do kompetencji rady gminy.
W celu poznania opinii rodzin posiadających dzieci w wieku przedszkolnym w dniach od
21 listopada do 5 grudnia 2014 roku Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej we
współpracy z dyrektorami kościańskich przedszkoli i szkół przeprowadził konsultacje społeczne,
występując

z propozycją

ośmiu

kryteriów

rekrutacji.

Na

ankietę

odpowiedziało

161 respondentów. W ten sposób powstał katalog obejmujący sześć kryteriów, które w uchwale
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pojawiają się w porządku od najważniejszego do najmniej ważnego, ale jako szczególnie istotne
uznało najwięcej respondentów.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
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