UCHWAŁA NR 19/VII/4/2015
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

RADA fIEJSKA
KOfl$tancjnJezorna

z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna oraz określenia wartości punktowej
poszczególnych kryteriów.
Na podstawie art.20c ust.4-6 ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
)oraz art. 18 ust. li art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
1
gminnym (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)
) Rada Miejska Konstancin-Jezioma uchwala, co
2
następuje;
1. Określa kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016
w sprawie przyjęcia dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna oraz przyznaje poszczególnym kryteriom określoną
wartość punktową.
Kryterium

Do przedszkola/szkoły, w której jest oddział przedszkolny
uczęszcza
rodzeństwo kandydata.
Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują lub uczą się, a zajęcia
odbywają się w czasie pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.
W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
gdy samotny rodzic pracuje lub uczy się, a zajęcia odbywają się w czasie
pracy przedszkola! oddziału przedszkolnego w szkole.
Kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola!szkoły, w której
jest oddział przedszkolny.
Kryterium dochodowe
dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata
nie przekracza 150 % kwoty, o której mowa wart. 5 ust I ustawy z dnia
28 listopada_2003_r._o_świadczeniach_rodzinnych.
Maksymalna_liczba_punktów_do_uzyskania
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-

O

4 pkt.

4 pkt.
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14 pkt.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów określonych w I uchwały stanowią;
oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, oświadczenie o pracy lub
uczeniu się, oświadczenie o dochodach, składane przez rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata.
3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
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4. Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 19/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna oraz określenia wartości punktowej
poszczególnych kryteriów
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7) do postępowania rekrutacyjnego, od roku
szkolnego 20 15/2016, każda jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek określić kryteria lokalne
przyjęcia dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie
gminy oraz ich wartość punktową.
Wśród kryteriów może się znaleźć kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.Przyjmuje się
kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie w wysokości 150 % kwoty stanowiącej kryterium
dochodowe określone w art.5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Według stanu prawnego na dzień 29 grudnia 2014 r. dochód uprawniający do otrzymania zasiłku
rodzinnego wynosi 504 zł.
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