UCHWAŁA NR XXII/143/17
RADY GMINY RYPIN
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rypin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów, obowiązujące na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rypin:
1) obydwoje rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym – 2 punkty
2) dziecko wychowywane przez rodzica samotnego i pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą lub
studiującego w systemie dziennym – 2 punkty,
3) jedno z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w systemie dziennym – 1 punkty,
4) rodzeństwo dziecka uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub szkoły w tej samej miejscowości – 4 punkty,
5) dziecko ubiega się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w obwodzie której mieszka
– 4 punkty,
6) oddział przedszkolny znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców
dziecka – 2 punkty.
2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w ust.1, są pisemne oświadczenia
rodzica potwierdzające ich spełnianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających
warunek zamieszkiwania na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne publiczna placówka wychowania przedszkolnego nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone
przez radę gminy. Ponadto rada gminy przyznaje każdemu z kryteriów określoną liczbę punktów oraz określa
rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
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