
Uchwała Nr XVIII/102/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia  27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania
tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.

Na podstawie  art. 20c ust.4 i 6, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156, z 2014 poz. 7, z 2015 poz. 1045 i 1418)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola  na  terenie  Gminy  Miasto  Golub-Dobrzyń,  przyznania  tym  kryteriom
liczby punktów oraz określenia  dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,  w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  oraz  Dyrektorowi
Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego



Załącznik do Uchwały Nr XVIII/102/2016
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 27 stycznia 2016r

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola na
terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

1.  W  przypadku,  gdy  kryteria  podstawowe  zostaną  wyczerpane,  dla  ustalenia
pierwszeństwa przyjęcia
    stosuje się kolejne kryteria:
a) zameldowanie na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
- zameldowane wraz z jednym rodzicem na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, - 1
pkt.,
- zameldowane wraz z obojgiem rodziców na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, -
2 pkt.,
b) praca rodziców kandydatów:
- dzieci, których oboje rodzice nie pracują – 0 pkt.
- dzieci, których jeden z rodziców pracuje – 1 pkt.
- dzieci, których oboje rodzice pracują. – 2 pkt.
c) dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w danym przedszkolu; - 1 pkt.
d) deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu:
- pobyt dziecka do godziny 13.00 – 0 pkt.
- pobyt dziecka do godziny 14.00 – 1 pkt.
- pobyt dziecka do godziny 15.00 – 2 pkt.
- pobyt dziecka po godzinie 15.00 i dłużej – 3 pkt.
e) miejsce zameldowania jest jednocześnie miejscem zamieszkania
- miejsce zameldowania nie jest jednocześnie miejscem zamieszkania – 0 pkt
-  miejsce  zameldowania  jest  jednocześnie  miejscem  zamieszkania  dziecka
przynajmniej z jednym      z rodziców – 1 pkt
2.Sposób potwierdzania kryteriów podstawowych i dodatkowych:
a) kryterium dziecka matki lub ojca samotnie je wychowującego - potwierdza jeden z
niżej wymienionych dokumentów:
-  zaświadczenie z USC o aktualnym stanie cywilnym (np. zupełny odpis aktu 
urodzenia dziecka,
  skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie), 
-  wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
 -  zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 -  oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka;
b)  kryterium  dziecka  matki  lub  ojca,  wobec  których  orzeczono  znaczny  lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo
niezdolność do samodzielnej  egzystencji  – potwierdza jeden z niżej  wymienionych
dokumentów:
-   orzeczenie  o  znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności  wydane
przez Zespół do Spraw
    Orzekania o Niepełnosprawności,



-   orzeczenie o całkowitej  niezdolności  do pracy lub orzeczenie o niezdolności  do
samodzielnej 
   egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
c)  kryterium  dziecka  umieszczonego  w  rodzinie  zastępczej  –  potwierdza
postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej;
d)  kryterium dziecka,  którego rodzice  oboje pracują  – potwierdza zaświadczenie  z
zakładu pracy.
e)  w  przypadku  dzieci  spełniających  wszystkie  kryteria  dodatkowe  regulaminu  w
takim samym stopniu - komisja zażąda zaświadczenia o dochodach rodziny.



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r, poz. 7 z późn. zm.)

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli – kryteria i liczbę punktów

stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (art. 20c ust. 4 ustawy z dnia

7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2015 poz. 2156 z pózn. zm/ określał

dyrektor  w  uzgodnieniu  z  burmistrzem.  Spełnianie  kryteriów  potwierdzone  były

odpowiednimi  oświadczeniami.  Do  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego

począwszy od roku 2016/2017 niezbędne jest przyjęcie przez Radę Miasta stosownej

uchwały.

W projekcie uchwały zostały ujęte te same kryteria, które miały zastosowanie

przy rekrutacji w roku szkolnym 2015/2016.

Kryteria szczegółowo zostały omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady

Miasta Golubia-Dobrzynia.

Sporządziła: A. Nowak


