Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Masłowice
z dnia 27 marca 2017r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach i do
oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłowice
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U
z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. ) , art. 204 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017r. poz. 60 ), art. 131 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59), uchwały Nr
XXX/140/2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Masłowice zarządza się co
następuje :
§1.Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do Publicznego Samorządowego Przedszkola
w Masłowicach i do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Masłowice zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.
§ 3. 1.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria
określone w Uchwale Nr XXX/ 140 /2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Masłowice :
1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają
naukę w trybie dziennym - 100 pkt,
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola - 80 pkt,
3) kandydat wychowywany jest przez rodzica samotnie pracującego, prowadzącego
działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym - 40 pkt,
4) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016
r. poz. 1518 z późn. zm.) - 20 pkt.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są
odpowiednio:
1) oświadczenie rodziców kandydata, że pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub
uczą się w trybie dziennym;
2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola
3) oświadczenie samotnie wychowującego kandydata rodzica, że pracuje, prowadzi
pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym;
4) oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Publicznego Samorządowego
Przedszkola w Masłowicach oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w
Strzelcach Małych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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