
Projekt

z dnia  16 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów

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, poz. 1579 , poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 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 Miejska Brzegu uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg:

1) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszym 
miejscu listy preferencji lub kandyduje do tego samego przedszkola, w roku szkolnym na który prowadzona 
jest rekrutacja - 32 punkty,

2) kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym - 16 punktów,

3) kandydat rodziców wychowujących dwoje lub więcej dzieci do lat 6 - 8 punktów,

4) kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym - 4 punkty,

5) kandydat z rodziny znajdującej się pod opieką MOPS w Brzegu - 2 punkty,

6) kandydat, który w roku szkolnym poprzedzający rok na który prowadzona jest rekrutacja uczęszczał do 
żłobka - 1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §1: 

1) dla kryterium określonego w §1 pkt 1) - oświadczenie rodziców o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez  
rodzeństwo kandydata w przedszkolu wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji lub rodzeństwo 
kandyduje do tego samego przedszkola (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały),

2) dla kryterium określonego w §1 pkt 2) - oświadczenie rodziców kandydata o miejscu pracy/studiów/nauki            
(załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),

3) dla kryterium określonego §1 pkt 3) - oświadczenie rodziców kandydata o wychowywaniu dwojga lub 
więcej dzieci do lat 6 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),

4) dla kryterium określonego w §1 pkt 4) - oświadczenie rodzica kandydata o miejscu pracy/studiów/nauki 
(załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),

5) dla kryterium określonego w §1 pkt 5) - oświadczenie rodziców kandydata o objęciu rodziny opieką 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),

6) dla kryterium określonego w §1 pkt 6) - oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu dziecka do 
żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok na który prowadzona jest rekrutacja (załącznik nr 5 do 
niniejszej uchwały).
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.      
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 13 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1

…………………………….

(miejscowość, data)

…………………………………………….............

( imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych*)

………………………………………………..........

( adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych*)

Oświadczenie 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………w roku szkolnym na

( imię i nazwisko dziecka kontynuującego)

który prowadzona jest rekrutacja, kontynuuje pobyt w przedszkolu wskazanym na pierwszym miejscu

preferencji.

Jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*niewłaściwe skreślić

1…………………………………………...

2 …………………………………………..

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych*)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 13 lutego 2017 r.

Załącznik nr 2

……………………………

(miejscowość, data)

……………………………………………..................

( imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych*)

…………………………………………………………

( adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych*)

Oświadczenie

Oświadczam, że jestem

1. zatrudniona/studiuję/uczę się* w trybie dziennym:

………………………………………………………

( miejsce pracy/studiów/nauki*)

2. zatrudniony/studiuję/uczę się* w trybie dziennym:

………………………………………………………

( miejsce pracy/studiów/nauki*)

Jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*niewłaściwe skreślić

1…………………………………………...

2 …………………………………………..

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych*)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 13 lutego 2017 r.

Załącznik nr 3

…………………

(miejscowość, data)

……………………………………………..................

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych*)

…………………………………………………………

(adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych*)

Oświadczenie 

Oświadczam, że wychowujemy/wychowuję* ……………. dzieci do 6 lat.

(ilość dzieci)

Jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*niewłaściwe skreślić

1…………………………………………...

2 …………………………………………..

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych*)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 13 lutego 2017 r.

Załącznik nr 4

…………………………….

(miejscowość, data)

…………………………………………................…..

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych*)

…………………………………………………………

(adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych*)

Oświadczenie 

Oświadczam, że moja rodzina znajduje się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brzegu.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*niewłaściwe skreślić

1…………………………………………...

2 …………………………………………..

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych*)
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 13 lutego 2017 r.

Załącznik nr 5

…………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………………..................

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych*)

…………………………………………………………

(adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych*)

Oświadczenie 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja korzysta z opieki żłobkowej.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*niewłaściwe skreślić

1…………………………………………...

2 …………………………………………..

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych*)
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UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały wynika z nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2016 poz. 1943 z późn. zmianami), wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60), w wyniku której z dniem 26 stycznia
2017r. utraciły moc przepisy rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty, w którym to rozdziale znajdowały się
przepisy stanowiące podstawę prawną podjęcia Uchwały Nr V/25/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27
lutego 2015r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Obecnie, od dnia 27 stycznia 2017r. podstawę
prawną do podjęcia uchwały stanowi przepis art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59).
Kryteria naboru do przedszkoli oraz wzory dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
określone w niniejszym projekcie uchwały zostały opracowane wspólnie z dyrektorami brzeskich
przedszkoli i nie różnią się od kryteriów określonych poprzednio obowiązującą uchwałą.
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