UCHWAŁA NR XL/301/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których
Gmina Rzepin jest organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017
poz. 1875 ze zm.), art. 131 ust. 4 i 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Rzepin oraz przyznaje się liczbę punktów za następujące
kryteria:
1) oboje rodzice (rodzic samotnie wychowujący/opiekunowie prawni) kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo
rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym – 15 punktów,
2) kandydat posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 10 punktów,
3) rodzina kandydata objęta jest stałą pomocą instytucji pomocy społecznej – 10 punktów,
4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Rzepin na terenie Gminy
Rzepin – 10 punktów.
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadczeniu usług wydane przez pracodawcę, wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie
o pobieraniu nauki w systemie dziennym wydane przez szkołę/uczelnię – w stosunku do kryterium określonego
w §1 ust. 1,
2) opinia wydana przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym
w poradniach specjalistycznych – w stosunku do kryterium określonego w § 1 ust. 2,
3) zaświadczenie o objęciu rodziny dziecka stałą pomocą instytucji pomocy społecznej – w stosunku do kryterium
określonego w §1 ust. 3,
4) pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka – w stosunku do kryterium określonego w §
1 ust. 4.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepin, określenia liczby punktów za
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rzepin.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Utracki

Id: 42817FFA-3C0B-4206-90ED-2ACF57A86D06. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz. 59 ze zm.) zmianie uległa podstawa prawna, w oparciu o którą organ prowadzący określa kryteria rekrutacji
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych
innych form wychowania przedszkolnego, oraz zasady ustalania liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia w procesie rekrutacji. Przepisy zawarte w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
na podstawie których uchwalono dotychczas obowiązującą w przedmiotowej kwestii uchwałę nr XVII/136/2016
Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rzepin, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzania, zostały uchylone. W konsekwencji zaszła konieczność podjęcia niniejszej
uchwały uwzględniającej powyższe zmiany.
Sporządził :
Stefan Krawczyk
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