UCHWAŁA NR VIII/49/15
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 marca 2015 r.
o zmianie uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Lądek-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.
594 ze zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/26/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lądek-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 340) zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Lądek-Zdrój:
1) pozostawanie rodziców (opiekunów prawnych), rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego
dziecko w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym 10 punktów,
2) zadeklarowanie przez rodziców (opiekunów prawnych), rodzica (opiekuna prawnego) samotnie
wychowującego dziecko czasu pobytu dziecka w przedszkolu na 8 i więcej godzin dziennie - 8 punktów,
3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 4 punkty,
4) zadeklarowanie przez rodziców (opiekunów prawnych), rodzica (opiekuna prawnego)
wychowującego dziecko czasu pobytu dziecka w przedszkolu od 6 do 7 godzin dziennie – 3 punkty,

samotnie

5) odprowadzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, jako mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój,
podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy do właściwego w tym zakresie urzędu skarbowego (co
najmniej jeden rodzic/opiekun prawny) – 1 punkt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Leszek Pazdyk

Id: 5D960D21-EBBB-493F-BAB2-B955111B1DD5. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
W dniu 26 stycznia 2015 r. została podjęta uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
w postępowaniu
rekrutacyjnym
do
publicznego
przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój. W § 1 w/w
uchwały określono kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola. Wojewoda Dolnośląski,
jako organ nadzoru, w prowadzonym postępowaniu nadzorczym w stosunku do w/w uchwały zarzucił, iż w/w
kryteria nie uwzględniają sytuacji rodziców samotnie wychowujących dziecko w kontekście art. 20c ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zgodnie, z którym
w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący
kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Stąd też proponuje się dokonanie zmiany § 1 w/w uchwały poprzez dodanie w punktach 1, 2 i 4 w/w uchwały
zapisu o rodzicu (opiekunie prawnym) samotnie wychowującym dziecko.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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