
UCHWALA Nr V/25/2015 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2015 r. 

w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji do samorz~dowego przedszkola i oddzialow 
przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin~ Sochocin na 
drugim etapie post~powania rekrutacyjnego, okreslenia liczby punktow za kazde z tych 
kryteriow oraz dokumentow niezb~dnych do ich potwierdzenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
( Oz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.) w zwi~zku z art. 20 c ust.4 i 6 ustawy z dnia 
7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty ( Oz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poin. zm.) 
uchwala sit(, co nastt(puje: 

§ 1. Ustala sit( kryteria rekrutacji do samorz~dowego przedszkola i oddzialow 
przedszkolnych w szkolach podstawowych na drugim etapie postt(powania rekrutacyjnego 
wraz z liczb~ punktow oraz dokumenty niezbt(dne do potwierdzenia tych kryteriow zgodnie 
z zal~cznikiem do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit( Wojtowi Gminy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Ozienniku 
Urzt(dowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 

Prz~i~~~dy 

S~owski 



Uzasadnienie 

do UCHWALY Nr V/25/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31 marca 2015r. 


w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji do samorz~dowego przedszkola i oddzialow 
przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin-r Sochocin na 
drugim eta pie post-rpowania rekrutacyjnego, okreslenia liczby punktow za kazde z tych 
kryteriow oraz dokumentow niezb-rdnych do ich potwierdzenia 

Zmiana ustawy 0 systemie oswiaty oraz niekt6rych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. 
wprowadzila nowe zasady przyjyc dzieci do publicznych przedszkoli, oddzia16w 
przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 
W mysl art.20 c ust.1 w/w ustawy do przedszkola przyjmowane s(j. dzieci zamieszkale na 
obszarze danej gminy. W przypadku wiykszej liczby kandydat6w niz liczba miejsc 
w przedszkolu na pierwszyrn etapie postypowania rekrutacyjnego brane S(j. pod uwagy l(j.cznie 
nastypuj(j.ce kryteria ustawowe: 

1) Wielodzietnosc rodziny kandydata, 
2) Niepelnosprawnosc kandydata, 
3) Niepelnosprawnosc jednego z rodzic6w kandydata, 
4) Niepelnosprawnosc obojga rodzic6w kandydata, 
5) Niepelnosprawnos6 rodzenstwa kandydata 
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
7) Objycie kandydata piecz(j. zastypcz(j.. 

W przypadku r6wnorzydnych wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie postypowania 
rekrutacyjnego lub jeSli po zakonczeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, rada grniny upowazniona jest jako organ prowadz(j.cy do okreslenia kryteri6w, 
branych pod uwagy na drugim etapie. Mog(j. miec one r6zn(j. wartosc. Rada gminy okresla 
dokumenty niezb«dne do potwierdzenia ich spelnienia. Wskazane w projekcie uchwaly 
kryteria powstaly w wyniku konsultacji z dyrektorami podleglych plac6wek oswiatowych. 
Nalezy zaznaczyc, iz dzieci 5-letnie realizuj(j.ce obowi(j.zek rocznego przygotowania 
przedszkolnego maj(j. zapewnione miejsca w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych 
w szkolach podstawowych na rnocy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 
2013 r. 0 zmianie ustawy 0 systemie oswiaty oraz niekt6rych innych ustaw- od dnia 
1 wrzesnia 2015 r. dziecko w wieku 4 lat rna prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego a gmina rna obowi(j.zek zapewni6 warunki realizacji tego prawa. 
Od 1 wrzeSnia 2017 r. prawo to dotyczy6 bydzie r6wniez dzieci 3- letnie. 

http:realizuj(j.ce
http:prowadz(j.cy
http:nastypuj(j.ce


Zal,!cznik do Uchwaty Nr V!25.!2015 

Rady Gminy Sochocin 
z dnia 31 marca 20 I 5 r. 

Kryteria rekrutacji do samorz~dowego przedszkola i oddzial6w przedszkolnych w szkolach 
podstawowych na drugim etapie postypowania rekrutacyjnego 

Kryterium Liczba 
pUnkt6w 

Dokumenty niezbydne do 
potwierdzenia kryteri6w 

Pozostawanie rodzic6w kandydata / rodzica 
samotnie wychowuj~cego w zatrudnieniu lub 
prowadzenie przez nich rolniczej lub 
pozarolniczej dzialalnosci 

10 Zaswiadczenie 0 zatrudnieniu 
lub dokument potwierdzaj~cy 
oplacanie skladek KRUS lub 
aktualny wypis z CEIDG 

Uczyszczanie rodzenstwa kandydata do 
tego przedszkolaloddziaru przedszkolnego 

6 Oswiadczenie rodzicalc6w 
o uczyszczani u rodzenstwa 
kandydata do tego przedszkolal 
oddziaru przedszkolnego 

Uczyszczanie rodzenstwa kandydata do 
funkcjonuj~cej w poblizu szkoly 

2 Oswiadczenie rodzicalc6w 
o uczyszczaniu rodzenstwa 
kandydata do szkoly 


