
UCHWALA Nr XXVII/ISI12017 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 marea 2017r. 

w sprawie okreslenia kryteri6w obowi~ujllcych Da drugim etapie post~powania 

rekrutacyjDcgo do publiczncgo przedszkoia i oddzialOw przedszkolnycb w publicznych 

szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z drua 8 marea 1990 r. 0 samo~dzie 

gminnym CDz. U. z 2016 r. poz. 446 z p6rn. zm.), art. 29 ust.2 plct I oraz art.l31 ust.4 i 6 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59) oraz art. 204 llSt. 

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzaj'lce ustaw~ - Prawo oswiatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz.60), Rada Gminy Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§ I 

1. OkreSla siC( kryteria obowi¥uj'lce Da drugim etapie postypowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach 
podstawowych, dla kt6rych organem prowadZEtcym jest Gmina Baboszewo, a takZe 
dokumenty niezberdne do potwierdzenia tych kryteri6w oraz Jiczber punkt6w przypisanych 
tym kryteriom w posterpowaniu rekrutacyjnym. 

2. lIekroc w niniejszej uchwale mowa 0 rodzicach - naJeiy przez to rozumiec tak:ie 

prawnych opiekun6w dziecka oraz osoby sprawujC)ce pieczc;: zasterPCZC) nad dzieckiem. 

§2 

Na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla kt6rego 
organem prowadzC)cym jest Gmina Baboszewo, bierze si~ pod uwag~ lC)cznie nasterpujC)ce 
kryteria, kt6rym przyznaje s i ~ odpowiedniC)liczbfr punkt6w: 

I) oboje rodzice kandydata pracuj~ - 10 punlct6w; 

Za spelnienie warunku uznaje si~, gdy kaidy z rodzic6w kandydata spelnia, co najrnniej 
jeden z warunk6w: 

-pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej ; 
-pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne; 

-uczy sier w trybie dziennym. 

2) istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczajC)cym 5 godzin 

dziennie i korzystania z trzech posilk6w dziennie - 5 punkt6w; 

3) rodzenstwo kandydata w roku szkolnym, na kt6ry prowadzona jest rekrutacja, ~zie 

ucz~szcza!o do tego przedszkola - 3 punkty; 



4) kandydat wychowuje si~ w rod7jnie obj~tej nadzorem kuratorskim lub wsparcicm 
asystenta rodziny - 2 punkty; 

§3 

Na drugim etapie post~powania rekrulacyjncgo do public7nych oddzialow prLedszkolnych w 
publicznej szkole podstawowej, dla ktorych organem prowadz~cym jest Gmina Baboszewo, 
bierze siC; pod uwagC; lltcznie nastc;puj~ce kryteria, kt6rym przyznaje siC; odpowiedni~ liczbc; 
punkt6w: 

I) kandydat mieszka w obwodzie szkoly podstawowej, w k16rej zorganizowana jest oddzia! 
przedszkolny, do kt6rego prowadzona jest rekrutacja - 5 punkt6w; 

2) rodzenstwo kandydata w roku szkolnym, na kt6ry prowadzona jest rekrutacja b¢zie 
uczc;szczalo do tej samej szkoly - 3 punkty 

3) kandydat wychowuje si~ w rodzinie obj~tej nadzorem kuratorskim lub wsparciem 
asystenta rodziny - 2 punkty. 

§ 4 

Dokumentami niezb¢nymi do potwierdzenia kryteriow okreslonych w § 2 pkt 1 A 
i § 3 pkt 1-3 SlI odpowiednio: 

I) potwierdzenia spelnienia kryteri6w, 0 kt6rych mowa w § 2 pkt 3 oraz § 3 pkt I i 2 
dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoly oa podslawie dokumentacji 

przedszkola lub szko!y. 

2) za potwierdzcnie spelnienia przez rodzic6w kandydala kryterium, 0 kt6rym mowa 

w § 2 pkt I uwaZa si~ odpowiednio: 

a) zaswiadczenie pracodawcy 0 zatrudnieniu albo zaswiadczenie 0 wykonywaniu pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, 

b) zaSwiadczenie szkoly lub uczelni potwierdzaj~ce nauk~ w trybie dzicnnym, 

c) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej cwidencji i infonnacji 0 dzialalnoSci 
gospodarczej , 

d) decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego za dany rok. 

3)za potwierdzcnie spelnienia przez kandydata kryterium, 0 ktorym mowa w § 2 pkt 4 oraz 

§ 3 pkt 3 uwaZa si~ odpowicdnio: 

a)kopic; or.ceczenia s~du rodzinnego ustanawiaj~cego nadzor kuratora, poswiadczanC} za 

zgodnosc z oryginalern prL.ez rodzica kandydata; 



a)kopi\; orzeczcnia s,!du rodzinncgo ustanawiajqccgo nadz6r kurmora. po~wiadczan'J l.a 
zgodnosc Z ol")ginaicm przez rodzica kandydata: 

b)z.aswiadczenic wydanc przez osrode k pomocy spolecznej 0 obj<rc iu rodzillY wspmcicm 
asystenta. 

4)za potwierdzcnie spclnicnie kryte rium. 0 kt6rym mowa w § 2 pkt 2. uw::tza siy zloLcnic 
przcz rodzica oswiadczenia 0 potrzcbic 'l..apewnicnia dziecku opie\"'i w czaslc 
przekraczaj')cym 5 godzin dziennie i korz),stania z trzcch posilk6w dLicnnie. 

§ 5 

Wykonanie uch\\"aly powicrza siy W6jtowi Gminy (3abosze\vo. 

§6 

Uchwala wchodzi \\' iyc ie po uplywit: 14 dni ad ogloszenia \\1 Dzienniku t;rz~do'A"y11l 
Wojew6dztwa l\1Dzowicckiego. 

PRZEW Ill' :Z - !lADY 
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Uzasadnienie 

do UCHWAL Y Nr XXVIIIl81120 17 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 marca 2017r. 

Do publicznego przedszkola, oddzialu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub 
publicznej innej fonny wychowania przedszkolnego przyjmuje si~ kandydat6w 
zamieszkalych na obszarze danej gminy. W przypadku wi~kszej liczby kandydat6w 
spelniaj,!cych wyzej okreslony warunek, niz liczba wolnych miejsc w pUblicznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej 
fonnie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie post~powania rekrotacyjnego s,! 
brane pod uwag~ l<}cznie kryteria okrdlone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oswiatowe. Kryteria te maj<} jednakow<} wartosc. W przypadku r6wnorz~dnych 

wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie post~powania rekrutacyjnego lub jezeli po 
zakoilczeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddzial przedszkolny w danej publicznej 
szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal 
dysponuje wolnymi miejscarni, na drugim etapie post~powania rekrutacyjnego S,! brane pod 
uwag~ kryteria okreslone przez organ prowadz<}cy, z uwzgl~dnieniem zapewnienia jak 
najpelniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwlaszcza potrzeb rodziny, w kt6rej 
rodzice alba rodzic sarnotnie wychowuj<lcy kandydata musZ4 pogodzic obowiftZki zawodowe 
z obowiftZkarni rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb spolecznych. Organ prowadz<lcy okresla 
dokumenty niezb~dne do potwierdzenia tych kryteri6w. Organ prowadz<lcy okresla nie wi~cej 
niz 6 kryteri6w oraz przyznaje katdemu kryterium okreSlon<l liczb~ punkt6w, przy czym 
kai:de kryterium moze miee rOin<l wartosc. W zwi¥ku z powy:zszym zasadne jest podjycie tej 
uchwaly. 

I'HZEW ON ZIj( RADY 

S/(JW[)H ir F ' I IStxzycki 


