RADAGMlNY
05-110 JABŁONNA
woj. mazowieckie

El ektronicznie podpisany prtez:

Wojciech Maksymil ian Nowosinski
dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA

NR XIIII18112019
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/303/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określeuia kryteriów
rekrutacji do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Jablonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j . Dz. U.
z 2018 r., poz. 506 z póżn. zm.'») oraz art. I 31 ust. 4,5,6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(t.j.Dz. U. z 2019 r., nr 2203 z póżn. zm.'») Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI1I303/20 17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna,
które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za
każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wprowadza się następujące zmiany :
I. W § I ust.l wiersz 3 tabeli otrzymuje brzmienie:
którego
rodzice W
przypadku
w Gminie Jabłonna i obojga rodziców rozliczają podatek dochodowy 20
od osób fizycznych wg miejsca w
przypadku
zamieszkania lub są płatnikami jednego rodzica podatku rolnego w Gminie 10
w
przypadku
Jabłonna
płatników podatku
-20
rolnego
W
przypadku
zbiegu
obu
podatków punkty
nie sumu.iąsię.

Dziecko,

3.

mieszkają

2. W § I dodaje

się

Kopia pierwszej strony PIT-u za ubiegły rok
oraz
dokument
potwierdzający
złożenie
zeznania podatkowego np. prezentata US,
potwierdzenie nadania na poczcie, UPO.

Kopia

decyzji
w
sprawie
podatkowego.

ustalenia

zobowiązania

ust. I a w brzmieniu:

"I a. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych przedszkoli do
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, specjalizujących się w żywieniu dzieci
wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza, ustala się następujące kryteria
wraz z ich wartością oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:
L.p.

Wartość

Kryterium

punktowa
I.

Dziecko,
stwierdzono

u

którego

30

alergię

pokarmową

o
szerokim
eliminacyjnym
spożywczych (bez
uwzględniania
nietolerancji
samej laktozy) lub chorobę
stosowania
wymagającą
indywidualnej diety zgodnie z
zaleceniami lekarza.
zakresie
produktów

Dokument

potwierdzający

spelnienie
kryterium
Zaświadczenie lekarza specjalisty o
stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o
szerokim zakresie
eliminacyjnym produktów spożywczych lub
chorobie wymagającej indywidualnej diety.

I) Zmiany opublikowano w Dz. U. z2019r. poz. 1309, 1696 i 1815
" Zamiany opublikowano w Dz.U. z 2019 r. poz. 2245,1078 i 1680.
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2.

3.

Dziecko,
którego
rodzice
pracują lub studiują w trybie
dziennym.

W
przypadku
obojga rod ziców 10
w
przypadku
jednego rodzica 5

Dziecko,

którego
rodzice W
przypadku
w Gm inie Jablonna i obojga rodzicówrozliczają podatek dochodowy
20
przypadku
od osób fizycznych wg miejsca w
zamieszkania lub są platnikami jednego rodzica podatku rolnego w Gminie 10
w
przypadku
Jablonna
płatników podatku
rolnego
-20
W
przy padku
zbiegu
obu
podatków punkty
nie sumują się.
Dziecko, którego rodzeństwo 3
mieszkają

4.

będ zie kontynuowało edukację

5.

6.

w
przedszkolu/
oddziale
przedszkolnym
w
szkole
podstawowej
do
którego
składany jest wniosek (w roku
szkolnym, którego rekrutacja
dotyczy).
Dochód na osobę w rodzinie:
O-I
a)w
przypadku
dochodu
w wysoko ści minimalnej lub
równej 100% kwoty, o której
mowa
wart. 5 ust. I ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach
rodzinnych
(tj .Dz. U.
z 2018 r.
poz.
2220 i 2354 oraz z 20 I 9 r.
poz. 60, 303 , 577, 730, 752,
924, 1257, 1394 i 1818) I pkt;
b)w
przypadku
dochodu
w wysokości przekraczającej
100% kwoty, o której mowa
w lit. a l iczbę punktów oblicza
s i ę dzieląc tę kwotę przez
dochód na osobę w rodzinie
dziecka.
Dziecko sześcioletnie oraz 40
dziecko
z
odroczonym
obow i ązkiem
szkolnym
mieszkające
w
obwodzie
szkoly podstawowej , do której
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Zaś wiadczenie

pracodawcy o zatrudnieniu, albo
o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej;

zaś wiadczenie

zaświadczenie uczelni/s zkoły potwierdzające
naukę w trybie dziennym ;
wydruk ze strony internetowej Centralnej
Dzialalności
Ewidencji
i Informacji o
Gospodarczej (CEIDG) albo informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego;
zaśw i adczenie o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego.
Kopia pierwszej strony PIT-u za ubiegły rok
potwierdzający
zlożenie
oraz
dokument
zeznama podatkowego np. prezentata US,
potwierdzenie nadania na poczcie, UPO.

Kopia

decyzji
w
sprawie
podatkowego.

ustalenia

zobowiązania

Oświadczenie

rodzica;
przedszkola, s zkoły .

potwierdza dyrektor

O świadczenie

o wys okości dochodu na os obę w
liczbie osób w rod zinie oraz
wysokości
dochodu
będącej
podstawą
obliczenia wysokości dochodu na osobę w
rodzinie kandydata.
rod zinie,

Strona 2

I składany jest wniosek.
3. W § 1 dodaje

się

ust.l b w brzmieniu:

"I b. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym
decyduje data i godzina złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami."

§ 3. Wykonanie

§ 4.

Uchwała

uchwały

wchodzi w

powierza
życie

po

s ię

Wójtowi Gminy

upływie

Jabłonna.

14 dni od dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.
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Uzasadnienie

Potrzeba nowelizacji Uchwaly Nr XXX1I/303/20 17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkol ach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby
punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wynika z wniosków zglaszanych
przez mieszkańców Gminy Jablonna i analizy wyników postępowań rekrutacyjnych w latach 2017-2019.
Celem zm ian jest:
umożliwienie dzieciom, u których stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym
produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania
indywidualnej diety realizacji prawa do wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnym
specjalizujących się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety poprzez przyznanie tym
dzieciom dodatkowej liczby punktów rekrutacyjnych,

- ustalenie sposobu przyjmowania dzieci do przedszkoli/oddzialów przedszkolnych w przypadku uzyskania
przez nie w postępowaniu rekrutacyjnym identycznej liczby punktów (przy braku możliwości przyjęcia dzieci,
których ta sytuacja dotyczy poprzez ustalenie, że decydująca jest wówczas kolejność zlożenia wymaganej
dokumentacji),
- zwiększenie wagi kryterium oplacania podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Gminy Jablonna
oraz rozszerzenie tego kryterium o płatników podatku rolnego.
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Wyniki

głosowania

Głosowano

w sprawie: Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXII/303/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde
kryterium i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzen ia.
ZA: 14, PRZECIW: 0,

WSTRZYMUJĘ SIĘ:

0, BRAK

GŁOSU:

1, NIEOBECNI:

°

Wyn iki imienne:
ZA (14)
Radomir Czauderna, Joanna Doktor, Hanna Grzelak, Dorota Kobus, Kata rzyna Lu li sRzeszut, Bogumiła Majewska, Aneta Mrozek, Wojciech Nowosiński , Adam Piątko wsk i ,
Tomasz Rybałko, Artur Szymkowski, Mirosław U rbański, Witold Urbański , Tomasz
Wodzyński

BRAK GŁOSU (1)
Witold Modzelewski

Głosowanie zakończono

w dniu : 2S listopada 2019, o godz. 19:00

