UCHWAŁA NR XXVIII/211/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych
form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie
gminy Żarów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz. 713 z późn. zm.), art. 131 ust. 4, 6 i art. 133 ust. 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego, innych form
wychowania przedszkolnego na terenie gminy Żarów oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego:
L.P.

Kryterium

Wartość
punktowa

1.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący
dziecko są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność
gospodarczą lub uczą się (studiują) w systemie dziennym
Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, gdzie
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100 % kwoty określonej
w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
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Dziecko wymaga wydłużonej opieki przedszkolnej (min. 9 godzin dziennie) ze względu
na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego
Dziecko, które uczęszczało do żłobka
Dziecko, które w poprzednim roku brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie
zakwalifikowało się do przedszkola /oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania
przedszkolnego
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału
przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego
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§ 2. Ustala się kryteria rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy
Żarów oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
L.P.

Kryterium

1.

Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły
Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale
przedszkolnym danej szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców/opiekunów
prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki
W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka
Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły znajdującej się w obwodzie miejsca
zamieszkania dziecka
Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem szkoły
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§ 3. Dokumentem potwierdzającym spełnienie poszczególnych kryteriów, o których mowa w § 1 i 2 będą
odpowiednie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie
uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz
publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Żarów oraz Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady
Miejskiej w Żarowie z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół
podstawowych na terenie gminy Żarów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie
Roman Konieczny
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Uzasadnienie
Istotą funkcjonowania żłobków oraz przedszkoli jest rozwój dzieci, ale także pomoc rodzicom
w pogodzeniu pracy z opieką nad dziećmi. Dlatego w pierwszej kolejności te dzieci mogą skorzystać z usług
świadczonych przez obie placówki. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza do żłobka, zakładamy, że rodzice mają
ustabilizowany charakter pracy zawodowej. Składając wniosek do przedszkola, rodzice zakładają, że ich sytuacja
opiekuńcza dziecka oraz zawodowa nie ulegnie zmianie.
Dlatego w kryteriach rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego, innych form wychowania
przedszkolnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, podjetych poprzednią uchwałą ustala się
dodatkowe kryterium: „dziecko, które uczęszczało do żłobka". Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Sporządzenie
tekstu jednolitego ma na celu ułatwienie posługiwania się tekstem aktu.
Sporządziła:
Katarzyna Janik
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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