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UCHWAŁA NR XXI/193/2017
RADY GMINY ŚWIĄTKI
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Świątki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 131 ust. 4 i 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 59) Rada Gminy Świątki uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się jednolite kryteria rekrutacji do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świątki.
§ 2. 1. Do publicznego przedszkola w Świątkach, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
w Świątkach ustala się, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole w Świątkach, oddział przedszkolny
w szkole podstawowej w Świątkach nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, następujące kryteria:
1) oboje rodziców lub prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
prowadzi gospodarstwo rolne, działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym - 30 pkt.;
2) kandydat był zapisany i uczęszczał do Żłobka Publicznego w Świątkach - 25 pkt.;
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Świątki - 20 pkt.
2. spełnienie kryteriów określonych w ust. 1:
1) pkt 1 następuje na podstawie:
a) oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej;
b) oświadczenie o kontynuowania nauki w trybie dziennym.
2) pkt 2 następuje na podstawie oświadczenia przedłożonego przez rodziców lub opiekunów prawnych,
poświadczonego przez Dyrektora Żłobka Publicznego w Świątkach;
3) pkt 3 następuje na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu przedszkola.
§ 3. 1. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Świątki mogą być przyjęci do klasy I szkoły podstawowej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w Świątkach - 10 pkt.;
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2) oboje rodziców lub prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą na terenie Gminy Świątki - 8 pkt.;
3) rodzic lub opiekun prawny kandydata jest absolwentem szkoły podstawowej w Gminie Świątki - 5 pkt.
3. Spełnienie kryterium określonego w ust. 2:
1) pkt 1 następuje na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu dyrektora szkoły;
2) pkt 2 następuje na podstawie oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o zatrudnieniu,
wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub
działalności gospodarczej;
3) pkt 3 następuje na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu dyrektora szkoły.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Szewczyk

