UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 131 ust. 6 - 7 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów
oraz ich wartości punktowej wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie :
„§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane
publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się następujące kryteria
i odpowiadające im liczby punktów:
1) wiek kandydata - dziecko w wieku 6 lat i starsze - zobowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne - 32 pkt;
2) wiek kandydata - dziecko w wieku 5 lat - 16 pkt;
3) wykonywanie pracy przez rodzica/rodziców kandydata (prawnych opiekunów) na podstawie umowy
o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej - dla każdego rodzica (prawnego opiekuna) - 8 pkt. (max. 16 pkt.), w przypadku
rodzica samotnie wychowującego dziecko - 16 pkt.;
4) kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który
prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru - 4 pkt.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w §1 są:
1) dla kryterium
przedszkola;

określonego

w pkt. 1 i 2

-

wniosek

o przyjęcie

dziecka

do

publicznego

2) dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zatrudnieniu,
prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej;
3) dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o uczęszczaniu do
przedszkola pierwszego wyboru rodzeństwa kandydata.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rada gminy uchwala
kryteria rekrutacyjne w postępowaniu podstawowym i uzupełniającym w naborze do publicznych
przedszkoli. W związku z wprowadzeniem systemu rekrutacji elektronicznej do przedszkoli prowadzonych
przez Miasto i Gminę Pleszew oraz koniecznością dostosowania dotychczasowych kryteriów do obecnych
potrzeb, wprowadzono zmiany w tym zakresie. Zaproponowane zmiany kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli zostały skonsultowane z dyrektorami przedszkoli
prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Id: E671C770-46BA-4238-992B-5CA67A23DC4C. Podpisany

Strona 1

