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UCHWAŁA NR XXII/143/2017
RADY GMINY SZYPLISZKI
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,
innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych
na terenie gminy Szypliszki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948), art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), art. 131 ust. 4, 6 i art. 133 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), Rada Gminy Szypliszki uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego, innych form
wychowania przedszkolnego na terenie gminy Szypliszki oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
L.p.

Kryterium

Wartość
punktowa

Oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący
dziecko są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność
gospodarczą lub uczą się (studiują) w systemie dziennym
Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, gdzie
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100% kwoty określonej
w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

50

3.

Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta.

30

4.

Dziecko, które w poprzednim roku brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie
zakwalifikowało się do przedszkola / oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania
przedszkolnego
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału
przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego

20

1.

2.

5.

40

10
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§ 2. Ustala się kryteria rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Szypliszki
oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kryterium
Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły
Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale
przedszkolnym danej szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców/opiekunów
prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki
W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka
Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły znajdującej się w obwodzie miejsca
zamieszkania dziecka
Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem szkoły

Wartość
punktowa
60
50
40
30
20
10

§ 3. Dokumentem potwierdzającym spełnienie poszczególnych kryteriów, o których mowa w § 1 i 2 będą
odpowiednie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gibowicz
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Uzasadnienie
Art. 15. pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchylił w całości rozdział
2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) dotyczący
rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół
podstawowych. Wobec czego Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Szypliszki z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, zespołów wychowania
przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szypliszki przestała
obowiązywać. Upoważnienie do ustalenia nowych kryteriów rekrutacji w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego zostało zawarte w art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), art. 131 ust. 4, 6 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Dodatkowo art. 29 ust. 2 ustawy Prawo
oświatowe wskazuje, że zadania i kompetencje w wyżej wymienionym zakresie wykonuje odpowiednio rada
gminy.

