UCHWAŁA NR XXVIII/246/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów
potwierdzających spełnienie tych kryteriów
Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 131 ust. 4-6 oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59, zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Kowalewo Pomorskie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów:
L.p.
1.
2.

3.
4.

5.

Kryterium

Liczba
punktów

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego przez kandydata
Oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub
rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący
kandydata pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi
działalność gospodarczą lub pobiera naukę
w systemie dziennym
Rodzice/opiekunowie prawni kandydata
odprowadzają podatki na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie
Co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata będzie
w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy,
kontynuowało wychowanie przedszkolne
w Przedszkolu Publicznym/oddziale przedszkolnym
w publicznej szkole podstawowej, do których
prowadzona jest rekrutacja lub będzie realizowało
obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której
funkcjonuje oddział przedszkolny
Kandydat do Przedszkola Publicznego zamieszkuje
w miejscowości należącej do obwodu Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie
Pomorskim lub oddział przedszkolny, o przyjęcie do
którego ubiega się kandydat, funkcjonuje przy
obwodowej szkole podstawowej

20
10

Wymagane dokumenty
potwierdzające spełnienie
kryteriów
Pisemne oświadczenie rodziców/
prawnych opiekunów
Pisemne oświadczenie lub
stosowne zaświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych

5

Pisemne oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych

3

Pisemne oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych lub
stosowne zaświadczenie
z Przedszkola Publicznego/szkoły
podstawowej

2

Pisemne oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych
o miejscu zamieszkania

§ 2. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, przekracza ilość wolnych
miejsc w Przedszkolu Publicznym/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, kolejność przyjęć
ustala się w oparciu o kryterium daty wpływu wniosku. Pierwszeństwo przysługuje kandydatom, których wnioski
złożone zostały we wcześniejszym terminie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/189/17 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych
kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Orłowski
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) organ prowadzący został zobowiązany do określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie,
przydzielenia tym kryteriom właściwej liczby punktów, a także określenia dokumentów potwierdzających
spełnienie tych kryteriów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina zobowiązana jest zapewnić możliwość realizacji wychowania
przedszkolnego wszystkim chętnym dzieciom w wieku od 3 lat do 5 lat, a ponadto wszystkim 6-latkom
zapewnić warunki do spełnienia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
W pierwszej kolejności do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie, przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na jej
obszarze. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania w gminie, niż liczba
wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące
kryteria o jednakowej wartości:
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.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole Publiczne lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole
podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, brane będą pod uwagę kryteria „gminne” określone
niniejszą uchwałą.
Kryterium związane z zatrudnieniem, prowadzeniem działalności lub pobieraniem nauki w trybie dziennym,
a także związane z odprowadzaniem podatków na terenie gminy było uwzględniane również w procesie
rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, których inne dzieci
kontynuują rozpoczęte we wcześniejszych latach szkolnych wychowanie przedszkolne w Przedszkolu
Publicznym lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej bądź będą realizowały obowiązek
szkolny w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiegają się
rodzice kandydata, a także mając na względzie możliwość zapewnienia kandydatowi miejsca realizacji
wychowania przedszkolnego lub obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego najbliżej jego
miejsca zamieszkania, ujęto w uchwale kryteria odnoszące się do tych aspektów. Jednocześnie celowym jest
powiązanie miejsca lokalizacji przedszkola/oddziału przedszkolnego z obwodami szkół podstawowych, z uwagi
na dalszą kontynuację ścieżki edukacyjnej kandydata.
Natomiast z uwagi na fakt, że 6-latki mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, a co za tym
idzie należy zapewnić im pierwszeństwo przyjęcia do Przedszkola Publicznego lub oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej, zasadne wydaje się ujęcie w uchwale tej okoliczności w ramach jednego
z kryteriów.
Kryteria zostały ustalone w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami odpowiednio Przedszkola
Publicznego i publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, prowadzonych przez gminę
Kowalewo Pomorskie.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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