
Projekt

z dnia  2 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w związku art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1.  Dla przedszkoli funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski określa się 4 kryteria do 
stosowania na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznaje się poszczególnym kryteriom 
odpowiednią liczbę punktów, jak niżej:

1) pierwsze kryterium: praca zawodowa dwojga rodziców, prowadzona działalność gospodarcza dwojga 
rodziców, nauka w trybie dziennym dwojga rodziców lub odpowiednio jednego rodzica samotnie 
wychowującego dziecko – 24 punkty,

2) drugie kryterium: praca zawodowa jednego z rodziców, prowadzona działalność gospodarcza jednego 
z rodziców, nauka w trybie dziennym jednego z rodziców, kiedy drugi rodzic nie pracuje zawodowo, 
nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie realizuje nauki w trybie dziennym – 6 punktów,

3) trzecie kryterium: deklarowana przez rodziców/rodzica każda pełna godzina pobytu dziecka w przedszkolu 
ponad pobyt 5-cio godzinny na realizację podstawy programowej – 2 punkty za każdą deklarowaną pełną 
godzinę,

4) czwarte kryterium: każde dodatkowe dziecko z jednej rodziny w przedszkolu – 1 punkt.

2. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjętych do stosowania na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski, 
jak niżej:

1) pierwsze kryterium: zaświadczenia potwierdzające pracę zawodową wydane w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku nauki 
w trybie dziennym zaświadczenia potwierdzające naukę rodziców,

2) drugie kryterium: zaświadczenie potwierdzające pracę zawodową wydane w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku nauki 
w trybie dziennym zaświadczenie potwierdzające naukę rodzica,

3) trzecie kryterium: pisemna deklaracja obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko 
o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad pobyt 5-cio godzinny na realizację podstawy 
programowej,

4) czwarte kryterium: oświadczenie obojga rodziców lub rodzica o liczbie innych dzieci, które będą 
uczęszczały do tego przedszkola zawierające imię i nazwisko każdego dziecka oraz informację, czy dane 
dziecko będzie uczęszczało na podstawie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 
przedszkolu lub czy w sprawie uczęszczania danego dziecka do przedszkola rodzice/rodzic składają 
wniosek o przyjęcie dziecka do tego przedszkola.
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§ 2. Traci moc Uchwała nr XV/165/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016r. 
w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów i określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gminy Lewin Brzeski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

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

Przygotował: Przedkłada:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Burmistrz Lewina Brzeskiego
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UZASADNIENIE

Dnia 11 stycznia 2017 roku ogłoszono ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe. Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) z kilkoma wyjątkami wchodzi w
życie 1 września 2017r. Wyjątkiem takim jest Rozdział 6 tej ustawy, który wszedł w życie dnia 26 stycznia
2017 roku. Rozdział ten reguluje sprawy przyjmowania do publicznych przedszkoli i szkół. Art. 131 ust. 2
ustawy Prawo oświatowe podaje 7 ustawowych kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie
rekrutacji do przedszkoli. Kryteria te mówią o wielodzietności rodziny dziecka, niepełnosprawności dziecka
lub członków jego rodziny i samotnym wychowywaniu dziecka. Jeżeli po pierwszym etapie rekrutacji
pozostają w przedszkolu wolne miejsca to należy przeprowadzić drugi etap rekrutacji uwzględniając
kryteria, punkty za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, ustalone
przez organ prowadzący przedszkola. W proponowanym projekcie uchwały przedstawiono kryteria, punkty i
dokumenty uzgodnione z dyrektorami przedszkoli.
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