UCHWAŁA NR XLI/251/2017
RADY GMINY JASŁO
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Jasło
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 z późn. zm.) art. 204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 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 2017 r., poz.59) Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Przepisach prawa oświatowego - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz 59).
2) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące
pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło
wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów:
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Oboje rodzice pracują na podstawie
umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej,
wykonują wolny zawód, prowadzą
działalność gospodarczą, uczą się
w systemie stacjonarnym lub prowadzą
gospodarstwo rolne.
Odległość oddziału przedszkolnego od
miejsca zamieszkania dziecka
nie przekracza 3 km
Rodzeństwo dziecka uczęszcza tego
samego oddziału przedszkolnego lub
rodzice złożyli także wniosek o przyjęcie
jego rodzeństwa do tego samego oddziału
przedszkolnego.

2.
3.

Wartość
kryterium
w punktach

10

Dokument
kryterium

potwierdzający

spełnienie

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu
lub wyciąg z właściwego rejestru
potwierdzający prowadzenie działalności
gospodarczej albo pisemne oświadczenie
rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu
nauki w trybie dziennym.
Wniosek o przyjęcie dziecka

7
Wniosek o przyjęcie dziecka
5

§ 3. 1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o wyborze kandydata decyduje udokumentowana
trudna sytuacja rodzinna lub materialna rodziny - rodzina objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium jest oświadczenie rodziców, że rodzina objęta jest
pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Jasło.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło
Józef Dziedzic
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Uzasadnienie
Nabór do publicznych oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne
miejsca. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata do
oddziału przedszkolnego. W oparciu o ustawę oświatową, o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego
decyduje dyrektor. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej
gminy. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Postępowanie uzupełniające przeprowadza dyrektor oddziału przedszkolnego i powinno zakończyć się do
końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie
rekrutacyjne.
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