UCHWAŁA NR XXIII.275.2017
RADA GMINY KLEMBÓW
z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
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 ze zm.), art. 90 ust. 1f ustawy z 7 dnia września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Rada
Gminy Klembów uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą:
„Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Klembów możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XLVII.415.2014 Rady
Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane
przez przedszkole oraz punkt przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Klembów”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Tadeusz Wojda

Załącznik do Uchwały Nr XXIII.275.2017
Rady Gminy Klembów
z dnia 9 lutego 2017 r.
Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą:
„Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Klembów możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XLVII.415.2014 Rady
Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane
przez przedszkole oraz punkt przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Klembów”
§ 1.
Regulamin określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu i kryteria wyboru ofert na
realizację wychowania przedszkolnego przez zapewnienie dzieciom miejsc w niepublicznych
przedszkolach lub niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na zasadach
określonych w uchwale Nr XLVII.415.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz punkt
przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, zwanego dalej
konkursem.
§ 2.
Uprawnione do przystąpienia do konkursu są niepubliczne przedszkola prowadzone przez
osobę fizyczną lub prawną oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego
prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną, wpisane do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez Gminę Klembów.
§ 3.
1. Przystępując do konkursu, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole składa
zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
2. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego dla niepublicznych przedszkoli
Gmina Klembów nadal nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego
wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, Gmina Klembów przeprowadzi konkurs dla
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.
3. Przystępując do konkursu, osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania
przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art.
90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943
ze zm.)
4. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej w Urzędzie Gminy
w Klembowie, w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o konkursie.

§ 4.
1. Przyjmuje się formalne i merytoryczne kryteria wyboru ofert.
2. Do kryteriów formalnych zalicza się:
1) status prawny oferenta;
2) termin złożenia oferty;
3) złożenie oferty wraz z załącznikami na właściwym formularzu;
4) podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta;
5) oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.
3. Do kryteriów merytorycznych zalicza się w szczególności:
1) bazę lokalową;
2) wyposażenie placówki i placu zabaw dla dzieci;
3) liczbę miejsc w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego;
4) doświadczenie w prowadzeniu przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego;
5) poziom wykształcenia i doświadczenie kadry oraz posiadanie dodatkowych
kwalifikacji przez nauczycieli, które mogą być wykorzystane w wychowaniu
przedszkolnym;
6) dostosowanie oferty pod względem potrzeb dzieci ze szczególnym uwzględnieniem
zajęć dodatkowych realizowanych poza podstawą programową wychowania
przedszkolnego;
7) lokalizację placówki.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Tadeusz Wojda

UZASADNIENIE
Z danych demograficznych wynika, że na terenie Gminy Klembów zamieszkuje ok.
480 dzieci w wieku przedszkolnym ( wiek 3-6 lat ). W sytuacji, gdy dzieci te wezmą udział
w rekrutacji przedszkolnej na rok szkolny 2017/2018 gmina będzie musiała zapewnić im
miejsca.
Gmina Klembów posiada obecnie 350 miejsc we wszystkich prowadzonych
oddziałach przedszkolnych w tym: 225 miejsc w oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, 50 w punkcie przedszkolnym oraz 75 miejsc w przedszkolu.
Przyjmując założenie, że do oddziałów przedszkolnych zgłosi się 100 %
sześciolatków, ponad 90 % dzieci 5 i 4 letnich oraz ok. 80 % dzieci trzyletnich – łącznie ok.
425 dzieci – należy stwierdzić, że jest to zdecydowanie niewystarczająca liczba miejsc.
Niedobór wystąpił już w roku ubiegłym, z powodu braku miejsc, ponad 40 dzieci 3 letnich nie
zostało przyjętych do przedszkoli. W rekrutacji tegorocznej liczba dzieci chętnych do
przedszkola będzie z pewnością wyższa, ponieważ od września 2017 roku również dzieci
trzyletnie zyskały prawo do korzystania z kształcenia przedszkolnego, a gmina ma obowiązek
zapewnienia realizacji tego zadania.
Zgodnie z prawem oświatowym w sytuacji gdy gmina nie dysponuje wystarczającą
liczbą miejsc w samorządowych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla przedszkoli
niepublicznych celem pozyskania brakujących miejsc.
W razie potrzeby otwarty konkurs ofert przeprowadza się również dla niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego.
Dlatego aby zapewnić wszystkim chętnym dzieciom, możliwość uczęszczania od roku
szkolnego 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych na zasadach obowiązujących
w placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Klembów, niezbędnym będzie
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania określonego w uchwale. Planowane
jest ogłoszenie konkursu przed I etapem rekrutacji do przedszkoli, tak aby rodzice mogli
dokonać wyboru docelowego miejsca przedszkolnego już na etapie rekrutacji.
Zgodnie z przepisami do kompetencji rady gminy należy określenie regulaminu
otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
Przewodniczący
Rady Gminy
/-/ Tadeusz Wojda

