
UCHWAŁA NR XXXIV/322/17
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
Przedszkola i Szkoły Podstawowej prowadzonych przez Gminę Karpacz oraz określenia

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) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
Przedszkola prowadzonego przez Gminę Karpacz, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami 
niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające 
kryterium

1. Rodzice/rodzic samotnie wychowujący 
dziecko/prawni opiekunowie dziecka zatrudnieni są 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

4 oświadczenie rodziców 
/opiekunów prawnych

2. Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka 
zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

2 oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego

3. Do Przedszkola lub Szkoły Podstawowej w
Karpaczu uczęszcza rodzeństwo kandydata.

1 oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego

4. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu 
wynosi co najmniej 7 godzin.

1 deklaracja rodziców/opiekunów
prawnych

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 6

§ 2. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły 
Podstawowej prowadzonej przez Gminę Karpacz, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami 
niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające 
kryterium

1. Rodzice/rodzic samotnie wychowujący 
dziecko/prawni opiekunowie dziecka zatrudnieni są 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

6 oświadczenie rodziców 
/opiekunów prawnych

2. Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka 
zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy

3 oświadczenie rodzica /opiekuna 
prawnego

3. Rodzeństwo kandydata realizuje naukę w Szkole 
Podstawowej w Karpaczu albo uczęszcza do 
Przedszkola w Karpaczu.

2 oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka 
wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej 
opieki.

1 oświadczenie rodziców 
/opiekunów prawnych

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 9

§ 3. Kryteria określone w § 1 i 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym do 
Przedszkola i Szkoły Podstawowej prowadzonych przez Gminę Karpacz począwszy od rekrutacji na rok szkolny 
2017/2018.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/124/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Karpacz oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 187 ze zm.)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Walczak
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Uzasadnienie

Art.15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz.60) uchylił w całości rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2016r., poz. 1943 ze zm.) dotyczący m.in. rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Wobec powyższego Uchwała nr XVII/124/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Karpacz oraz określania dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów przestała obowiązywać.

Upoważnienie do ustalenia nowych kryteriów rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
zostało zawarte w art. 131 ust. 4,6 i art. 133 ust. 2,3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59). Wskazane w uchwale kryteria uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący
kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb
społecznych.

Wejście w życie uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków.

Organem właściwym do ustalenia kryteriów rekrutacyjnych jest rada gminy, stąd podjęcie niniejszej uchwały
uważa się za zasadne.
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