Uchwała Nr ..…/……./ 2018
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Reda
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Miasto Reda oraz przyznaje się każdemu kryterium określoną liczbę punktów:
1) kandydat w wieku 3 i 4 lat, ubiegający się o przyjęcie do publicznego przedszkola –
10 punktów,
2) kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny
samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi
działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne – 7 punktów,
3) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie
wychowujący dziecko odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz
Gminy Miasto Reda – 5 punktów
4) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja
uczęszcza do tego samego przedszkola – 5 punktów,
5) kandydat, korzystający z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 9 godzin dziennie
– 3 punkty.
§2
Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa
w § 1:
1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o miejscu zamieszkania dziecka,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 - oświadczenie rodziców/opiekunów
prawnych lub rodzica lub rodzic/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko
o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym lub prowadzeniu działalności
gospodarczej lub gospodarstwa rolnego oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
samotnie wychowującego dziecko o samotnym wychowywaniu dziecka,
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - oświadczenie rodziców/opiekunów
prawnych lub rodzica lub rodzic/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko
o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto
Reda,
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola,
5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata o wymiarze ilości godzin korzystania z opieki przedszkolnej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego

Uzasadnienie
do Uchwały nr …../…../2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Reda
Zgodnie z art. 131 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej
gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
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.
Z art. 131 ust 4 ww. ustawy wynika, iż w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego
etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu
rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteriom
tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty
niezbędne do ich potwierdzenia.
Art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe stanowi, iż zadania i kompetencje organu
prowadzącego określone m.in. w art. 131 ust 4-6 ww. ustawy wykonuje rada gminy.
W związku z planowanym utworzeniem od dnia 1 września 2018 r. dwóch
publicznych przedszkoli zaistniała konieczność ustalenia kryteriów w postepowaniu
rekrutacyjnym do ww. placówek.
We wskazanych w projekcie uchwały kryteriach uwzględniono potrzeby dziecka
i jego rodziny, zgodne z lokalnymi potrzebami.
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy.
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