Elektronicznie podpisany przez:
Tomasz Leszek Pieczka
dnia 19 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.224.2022
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY
z dnia 19 września 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz w oparciu
o Uchwałę Nr XLII/255/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy
Świerklany w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wójt Gminy Świerklany
zarządza:
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia
kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerklany oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. Konsultacje społeczne przeprowadzić w dniach od 20 do 27 września
2022 roku.
3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016
poz. 1817) w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
oraz mieszkańcy gminy.
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
dyrektor.gzopo@swierklany.pl,
b) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44266 Świerklany (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
5. Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz przyjmowanie uwag i opinii
odpowiada Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Świerklanach.
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6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone zgodnie z zapisami § 6 ust 4 Uchwały
Nr XLII/255/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Świerklany
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Gminnego Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Świerklany
mgr Tomasz Pieczka
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Załącznik do zarządzenia Nr W.0050.224.2022
Wójta Gminy Świerklany
z dnia 19 września 2022 r.
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŚWIERKLANY

z dnia .................... 2022 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Świerklany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),
art. 131 ust. 4 i 5 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1081 z późn. zm.) oraz po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Rada Gminy Świerklany
uchwala:
§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Świerklany i odpowiadającą każdemu z tych
kryteriów liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
1) kandydat będący w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
zamieszkały na terenie gminy Świerklany, dla którego wskazane przedszkole
pierwszego wyboru jest w obwodzie szkoły podstawowej, której kandydat
zamieszkuje - 20 pkt
2) kandydat, którego obydwoje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący
kandydata pracują zawodowo, studiują lub uczą się w trybie dziennym albo
wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 15 pkt;
3) kandydat, którego jeden rodzic studiuje lub uczy się w trybie dziennym albo
wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 12 pkt;
4) kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego
znajduje się przedszkole pierwszego wyboru z zastrzeżeniem § 1 pkt. 1. –
10 pkt;
5) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę
punktów uprawniających do zakwalifikowania, jest większa od liczby miejsc,
komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek,
rozpoczynając przyznawanie punktów od kandydatów najstarszych uwzględniając
rok, miesiąc i dzień urodzenia aż do wyczerpania liczby wolnych miejsc - 1 pkt;
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§ 2. Określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których
mowa w § 1:
1) kryteria określone w pkt. 1-4 rodzice (opiekunowie prawni) dokumentują
oświadczeniem;
2) kryterium określone w pkt. 5 jest potwierdzone datą urodzenia wskazaną
we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
§ 3. Traci moc uchwała nr 40/VI/19 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 stycznia
2019 roku w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Świerklany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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