Uchwała Nr XXXIV.271.2022
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola,
prowadzonego przez Gminę Baruchowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1834), art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacji do przedszkola, prowadzonego przez Gminę Baruchowo na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów:
Lp.
1.

Kryterium
Kandydat, którego oboje rodzice /opiekunowie
prawni
pracują/uczą
się
w
trybie
dziennym/prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą lub działalność
rolniczą.

Liczba
punktów

15

Kryterium stosuje się również do pracującego
/uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie
wychowującego dziecko

2.

3.

Kandydat, którego 1 rodzic/opiekun prawny
pracuje/uczy się w trybie dziennym /prowadzi
pozarolniczą
działalność
gospodarczą
lub
działalność rolniczą
Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje
wychowanie przedszkolne w tym
przedszkolu
bądź
uczęszcza
do
szkoły
podstawowej w tym obwodzie
Maksymalna liczba punktów

10

5

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Oświadczenie każdego z
rodziców/opiekunów prawnych o
pobieraniu nauki w trybie dziennym
/ zatrudnieniu / prowadzeniu
działalności gospodarczej /
prowadzeniu działalności
pozarolniczej
Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz
pobieraniu nauki w trybie dziennym
/ zatrudnieniu / prowadzeniu
działalności gospodarczej /
prowadzeniu działalności
pozarolniczej
Oświadczenie rodzica /opiekuna
prawnego o pobieraniu nauki w
trybie dziennym / zatrudnieniu /
prowadzeniu działalności
gospodarczej / prowadzeniu
działalności pozarolniczej
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o uczęszczaniu
rodzeństwa do tego przedszkola lub
szkoły podstawowej w tum
obwodzie

30

§ 2. Kryteria określone w § 1 mają zastosowanie do postępowań rekrutacyjnych począwszy od rekrutacji na
rok szkolny 2022/2023.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) do
publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku,
gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu przeprowadza się postępowanie
rekrutacyjnej, które odbywa się w dwóch etapach. Zgodnie z delegacją ustawową, kryteria do drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego określa Rada Gminy, w tym również liczbę punktów przypisanych do danego
kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tego kryterium.
Niniejszy projekt uchwały określa kryteria rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Baruchowie w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając potrzeby dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeby
rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko muszą pogodzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo
Jarosław Komorek
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