UCHWAŁA NR LVII/332/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Świebodzice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art.131 ust. 4-6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice.
Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Rodzic samotnie wychowujący, rodzice/
prawni opiekunowie, są zatrudnieni na umowę
o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo
10
rolne,
albo
pozarolniczą
działalność
gospodarczą lub uczą się lub studiują w
systemie dziennym.
Deklaracja rodzica samotnie wychowującego,
rodziców/prawnych opiekunów o korzystaniu
9
z usług przedszkola przez kandydata w czasie
przekraczającym 8 godzin dziennie.
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do
tego
samego
przedszkola/oddziału
7
przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zgłoszenie
przez
rodzica
samotnie
wychowującego,
rodziców/
prawnych
6
opiekunów jednocześnie do tej samej
placówki dwoje lub więcej dzieci.
Dochód na osobę w rodzinie kandydata:
a)
a) jest mniejszy lub równy kwocie,
1
o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada
2003 r.
o świadczeniach
rodzinnych;
b) przekracza kwotę określoną w przepisie b)
Iloraz
kwoty
powołanym w lit. a.
określonej w art. 5 ust.
1
ustawy
o
świadczeniach
rodzinnych i kwoty
dochodu na osobę w
rodzinie kandydata

Wymagana
dokumentacja
Zaświadczenie:
pracodawcy lub uczelni
/szkoły, zaświadczenie
o
prowadzeniu
gospodarstwa rolnego,
lub wydruk CEIDG
Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie
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§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 marca
2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Świebodzice (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1563 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Halina Mądra
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/332/2022
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 28 lutego 2022 r.
Zgodnie z powołanymi w podstawie prawnej projektu uchwały przepisami Prawa oświatowego,
ustalenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej, ustalenie liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia, a także terminów rekrutacji leży w gestii organu
prowadzącego.
Aktualne kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania mogą stworzyć sytuację, gdy tą samą
liczbę punktów uzyska większa liczba kandydatów niż jest przewidziana liczba wolnych miejsc.
Wprowadzenie dodatkowych kryteriów pozwoli na jednoznaczne wyłonienie kandydata.
Podjęcie powyższej uchwała uważa się za uzasadnione.
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