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Poz. 956
UCHWAŁA NR XV(67)2016
RADY GMINY DYNÓW
z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych/przedszkoli,
dla których Gmina Dynów jest organem prowadzącym.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2015 r.
poz. 1515 i 1890 z późn. zm. ), art. 20c ust. 4 i 6, art. 20t ust. 2 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm. ) Rada Gminy w Dynowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych/przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dynów.
§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział
przedszkolny/przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i
odpowiadające im liczby punktów:
1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują/uczą się w trybie stacjonarnym - 3 pkt;
2) kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego
lub studiującego/ uczącego się w trybie stacjonarnym - 3 pkt;
3) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację wychowania przedszkolnego w danej placówce - 2 pkt;
4) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt.
§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 2 są oświadczenia rodziców
(opiekunów prawnych) kandydata.
§ 4. Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenia jest zobowiązany do zawarcia w nich
klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia ”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Beata Skiba
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UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała jest realizacją zapisów:
1. art. 20c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zm.): „W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma
wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia
jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo
rodzice samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi,
oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokument niezbędny do potwierdzenia tych
kryteriów”.
2. art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2156
z późn. zm. ): „Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5,
oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną
wartość. ”

