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UCHWAŁA

Nr XXXII /303/2017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie:

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów pn:edszkołnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, okreśłenia
liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.

Na podstawie Uli. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późno zm.) oraz art. 131 ust. 4.5,6
ustawy z dnia 14 grudnia 20 16 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., nr 59) Rada Gminy
Jabłonna uchwala co następuje:

§1.
l. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Jabłonna, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością oraz
dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

L.p.
l.
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2. W przypadku nieprzedłożenia dokum entów potwierd zających s pełnienie kryteriów. komisja
ro z patrując wniosek. nie uwzgl ę dnia danego kryterium.
3. Złoże nie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

§ 2.
Traci moc:
I. Uchwala

Nr VI 29/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2. Uchwała Nr XVll/163 /2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr V /29/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 3.
Wykonanie

uchwały

powierza

się

Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 4.
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Województwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
nr XXXIl/30312017
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 22 łntego 2017r.

Uchwały

W dniu 26 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 rokuPrawo oświatowe dotyczące przyjmowania do publicznych przedszkoli. publicznych innych
form wychowania przedszkolnego. publicznych sz kół i publicznych placówek.
Zgodnie z nimi do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych innych
form wychowania przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku więks zej liczby kandydatów zamieszkujących na obszarze danej gminy niż
liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
l) wielodz ietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełno sprawność jednego z rodziców kandydata.
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata piec zą zastępczą.
przy czym kryteria. o których mowa powyżej mają jednakową warto ś ć.
Art. 131 c ust. 4 wymienionej wyżej ustawy, stanowi: ,·W prz)lJUdku równorzędnych
wyników lcyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakoi1czeniu tego etapu dane publiczne przedszkole. oddział przed\zkolny 11' danej publicznej
szkole podstawowej albo dana publiczna inna ./órma wychowania przedszkolnego nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego sq brane pod
uwagę klJ'teria okrd/one przez organ prowadzqcy. z uwzględnieniem zapol'/1ienia jak
najpelniejszej reali::acji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwlaszcza potrzeb rodziny. 11' której
rodzice albo rodzic samotnie wychOWl1jqLy kandydata muszą pogodzić obowiqzki zawodowe z
ohowiqzkailli rodzinnymi. oraz lokalnych potrzeb ,Ipolecznych. Organ prowadzący okre.{la
dokumenty niezhędne do potwierdzenia tych kryteriów".
Uchwała

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddz iałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna. które będą
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. określenia liczby punktów
za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jest wypełnieniem
upoważnienia zawartego w cytowanym przepisie.
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Zestawienie przebiegu głosowania jawnego imiennego nad uchwalą w sprawie:
okre ślenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w s zkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim
etapie po s tępowan i a rekrutacyjnego , określenia liczby punktów
za każde kryterium
i dokumentów ni ezbędnych do ich potwierdzenia
Uchwała
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8.
9.

nr XXXII/303/2017 z dnia 22.02.2017

Nazwisko i

imię

radnego

Chojnacki Zenon
Gałecka Teresa
Grzybek Mariusz
Kowalik Włodzimierz
Krajewski Paweł
Krzyżanowski Adam
Lipińska Marta
Majewska B02umiła
Modzelewski Witold
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Nowosiński Wojciech
Szymkowski Artur
SY2uła Arkadiusz
Świątko Dorota
Wodzyński Tomasz
Zieliński Marek
Wynik glosowania
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