
UCHWAŁA NR RG.0007.20.2017
RADY GMINY LYSKI

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz 

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem 
prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), art. 131 ust.4 - 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 
Uchwały Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.34.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1. W  § 1  w tabeli  poz.  2 otrzymuje brzmienie:

Nazwa kryterium

"Kandydat, którego rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący lub oboje rodziców (prawnych 
opiekunów)  pracują lub studiują albo uczą się w trybie dziennym  lub wykonują rolniczą  albo poza rolniczą 
działalność gospodarczą”

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

"Zaświadczenie lub oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego, rodziców 
(opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub studiowaniu albo nauce w trybie dziennym lub wykonywaniu 
rolniczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej"

Liczba punktów

„Liczba punktów 5”.

§ 2. W  § 1  w tabeli skreśla się  poz.  4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lyski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 131 ust. 4 - 6 w związku z art. 29 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rada Gminy ustala kryteria oraz
odpowiadającą liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz
oddziałów przedszkolny przy szkołach podstawowych. Kryteria te stosuje się wówczas, gdy liczba kandydatów
do przedszkola/oddziału jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, zaś
zastosowanie kryteriów określonych w art. 131 ust. 4 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (I etap
rekrutacji) dały wynik równorzędny - nie pozwalający rozstrzygnąć naboru.

W związku z powyższym ustala się 5 kryteriów, które powinny umożliwić dokonanie rozstrzygnięć podczas
rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych a jednocześnie zapewnić jak najpełniejszą realizację
potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący
kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi.
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