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U C H W A Ł A Nr /2017
RADY GMINY MIERZĘCICE

z dnia ………… 2017r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych i  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Mierzęcice, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.),  art. 131 ust. 4 i 6 oraz 133 ust.2,3,6   ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017r., poz. 59.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala  się  następujące  kryteria,  liczbę  punktów  za  kryteria  oraz  dokumenty  niezbędne  do
potwierdzenia  spełniania  tych  kryteriów,  obowiązujące  na  drugim  etapie  postepowania
rekrutacyjnego
do  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych  dla  których  organem  prowadzącym jest
Gmina Mierzęcice:  

1) uczęszczanie  rodzeństwa  do  danej  placówki  -   5  punktów  –  potwierdzone  przez  dyrektora  na
podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki,   

2) dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów  pracujących -   2 punkty  -  potwierdzone
oświadczeniem o zatrudnieniu,

3) dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest osobą uczącą się 
w  trybie  dziennym  –  2  punkty  –  potwierdzone  oświadczeniem  rodziców/prawnych
opiekunów, że jest osobą uczącą się w trybie dziennym,

4) dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta –
2 punkty – potwierdzone orzeczeniem sądu rodzinnego ustanawiającym nadzór kuratora lub
zaświadczeniem wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem
asystenta.    

§ 2

Ustala się następujące kryteria na drugim etapie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Mierzęcice,  przyznaje  się  każdemu  kryterium
określoną  liczbę  punktów  oraz  określa  dokumenty  niezbędne  do  potwierdzenia  spełniania  tych
kryteriów  
w odniesieniu do kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Mierzęcice poza obwodem danej
szkoły:

1) w szkole  obowiązek  szkolny spełnia  rodzeństwo  kandydata  -   5  punktów –  potwierdzone  przez
dyrektora na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki,   

2) dziecko  obojga  rodziców/prawnych  opiekunów pracujących  -   2  punkty   -  potwierdzone
oświadczeniem o zatrudnieniu,

3) kandydat  realizował  obowiązek  przygotowania  przedszkolnego  lub  obowiązek  szkolny  
w przedszkolu na terenie gminy Mierzęcice – 5 punktów – potwierdzone oświadczeniem
rodziców/prawnych  opiekunów,  że  dziecko   realizowało  obowiązek  przygotowania
przedszkolnego  w przedszkolu/szkole na terenie gminy Mierzęcice. 

§ 3
 



 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie
ustalenia  kryteriów  rekrutacji  do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych,   szkół
podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice, przyznania
każdemu  kryterium  określonej  liczby  punktów  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

§ 5

Uchwała  wchodzi  z  życiem  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Śląskiego. 



Uzasadnienie

Uchwała  w  sprawie  określenia  kryteriów  drugiego  etapu  postepowania
rekrutacyjnego  do  prowadzonych  przez  Gminę  Mierzęcice  przedszkoli,  oddziałów
przedszkolnych  oraz  klas  pierwszych  szkół  podstawowych  wynika  z  aktualnego  prawa
wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.,poz.
59).
W pierwszej kolejności do publicznych placówek wychowania przedszkolnego przyjmuje
się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Mierzęcice. 

Zgodnie  z  art.  131  ust.  2  ustawy  –Prawo  oświatowe  na  pierwszym  etapie
postepowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria: wielodzietność rodziny
kandydata,  niepełnosprawność  kandydata,  niepełnosprawność  jednego  z  rodziców
kandydata,      niepełnosprawność  obojga  rodziców  kandydata,  niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata
pieczą zastępczą.
W przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział
przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej  nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez
Radę Gminy.

Zgodnie  z  art.  133  cytowanej  wyżej  ustawy  d  o  klasy  I  publicznej  szkoły
podstawowej,  której  ustalono  obwód,  przyjmuje  się  na  podstawie  zgłoszenia  rodziców
dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci 
do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła 
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane 
pod uwagę kryteria określone przez  Radę Gminy.

W powyższym projekcie uchwały Rada Gminy określa  nie więcej niż 6 kryteriów
oraz  przyznaje  każdemu  kryterium  liczbę  punktów  oraz   dokumenty  niezbędne  do
potwierdzenia określonych kryteriów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


