UCHWAŁA NR XXXV/238/2017
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia.
Na podstawie art. 131 ust.4 – 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (
Dz. U. z 2017r., poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się sześć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za kryteria:
1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko
pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się do przyjęcia do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 80 pkt
2) dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni lub rodzic /prawny opiekun samotnie je wychowujący rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie skarbowym w Oleśnicy – 25 pkt
3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru - 10 pkt
4) dziecko , którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko40 pkt
5) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie 25 pkt.
6) Dziecko 4 letnie i 3 letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – 20 pkt
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:
1. kopia opinii dotycząca odroczenia obowiązku szkolnego
2. kopie pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało
złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania podatkowego, lub
urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego
administracji podatkowej (UPO);
3. Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 3 dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie
dokumentacji placówki;
4. zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym lub zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo gospodarstwa rolnego;
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/38/2015 rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla której organem
prowadzącym jest Gmina branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie
Bolesław Moniuszko
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Uzasadnienie
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przy pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę dodatkowe kryteria. Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe, organ
prowadzący z uwzględnieniem jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny , zwłaszcza potrzeb
rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi ustala sześć kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów,
przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Organ prowadzący określa również dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów. W związku z powyższym przedstawia się projekt n/n uchwały.
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