UCHWAŁA Nr LI/460/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Karczew
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. 1) w związku z art. 131
ust. 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
z późn. zm2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew,
stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r.,
poz. 130
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 949 i 2203

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe rekrutacja do publicznych placówek wychowania
przedszkolnego odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przyjmuje się do
nich kandydatów zamieszkałych na obszarze danej Gminy po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego. W przypadku większej liczby dzieci niż liczba wolnych miejsc wychowania
przedszkolnego na pierwszym etapie postępowania brane są pod uwagę łącznie kryteria
ustawowe:
1. wielodzietność w rodzinie kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie lub jeśli po
zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie
postępowania, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Jeżeli liczba dzieci, którym Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z
wychowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie Gminy, zgłoszonych podczas
rekrutacji do publicznej placówki, przewyższy liczbę miejsc w tej placówce, dyrektor
informuje Burmistrza o nieprzyjęciu dziecka. W tym przypadku Burmistrz jest obowiązany
pisemnie wskazać rodzicom kandydata inną placówkę, która może przyjąć dziecko.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK do
UCHWAŁY Nr LI/460/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 13 lutego 2018 r.
Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
§ 1. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Karczewa przyjmuje się dzieci zamieszkałe na
terenie Gminy Karczew.
§ 2. 1. Kryteria organu prowadzącego przedszkole / oddział przedszkolny przy szkole
podstawowej - II etap rekrutacji, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane
publiczne przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami są
następujące:
1) przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
dziecka – 2 pkt;
2) rodzeństwo w danym przedszkolu – 2 pkt;
3) dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza wysokości równej 100 % kwoty, o
której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
– 2 pkt;
4) rodzice dziecka lub jedno z rodziców złożyli w Urzędzie Skarbowym w Otwocku roczne
zeznanie podatkowe o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, wskazujące na miejsce zamieszkania na terenie Gminy Karczew – 2
pkt;
5) dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie wychowujący dziecko pracują lub
studiują w trybie dziennym – 2 pkt;
6) dziecko, którego jeden z rodziców / prawnych opiekunów wychowujący dziecko pracuje
lub studiuje w trybie dziennym – 1 pkt.
2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów organu prowadzącego
przedszkole/szkołę podstawową:
1) deklaracja rodzica (prawnego opiekuna) o wyborze danego przedszkola, jako najbliższego
miejsca zamieszkania);
2) rodzeństwo w danym przedszkolu - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o
uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola;
3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie;
4) zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca za
mieszkania;
5) oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu;
6) oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów organu prowadzącego składane są
wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych muszą być złożone
odpowiednio w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo
poświadczonego odpisu bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

rodzica/prawnego opiekuna dziecka w obecności dyrektora placówki (oryginał do wglądu)
albo w postaci wyciągu z dokumentu, jeżeli taki dokument znajduje się w aktach przedszkola
lub szkoły podstawowej.
5. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
komisja rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
6. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
proponowane warunki i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
§ 3. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego
rodzic/prawny opiekun dziecka zobowiązany jest złożyć deklarację do dyrektora
przedszkola/szkoły o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w danym
przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

