
Projekt

z dnia  23 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez gminę Pyskowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 131 ust. 4, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), na wniosek Burmistrza Miasta, uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę 
Pyskowice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium

1. Dziecko, którego oboje rodzice 
(opiekunowie prawni) są zatrudnieni 
na podstawie stosunku pracy, 
wykonują pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, prowadzą działalność 
gospodarczą lub uczą się w trybie 
dziennym/stacjonarnym

20 dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie każdego z rodziców: 
zaświadczenie pracodacy, wpis do 
ewidencji działalnosci gospodarczej, 
zaświadczenie szkoły/uczelni 
o dzienny/stacjonarnym systemie 
nauki.

2. Dziecko, którego rodzeństwo będzie 
kontynuowało edukację w danym 
przedszkolu w roku szkolnym, którego 
dotyczy rektrutacja

5 -

3. Dziecko, którego rodzice 
(opiekunowie prawni) otrzymują 
zasiłek rodzinny

4 dokument poświadczajacy 
przyznanie zasiłku rodzinnego, 
w szczególności decyzja lub 
zaświadczenie właściwego organu.

4. Wskazanie preferencji na wybór danego przedszkola jako:
I wybór 10 kolejność wyboru przedszkola 

zaznaczona we wniosku,
II wybór 5 jw.
III wybór 1 jw.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia nowej uchwały spowodowana jest zmianą przepisów stanowiących podstawę prawną
do uregulowania przez radę gminy kwestii objętych projektem (z dniem 26 stycznia 2017 r. dotychczasowe
uchwały utraciły moc), jak również propozycją dyrektorów przedszkoli dokonania pewnych zmian w zakresie
kryteriów oraz ilości punktów przypisanych poszczególnym kryteriom.

Zgodnie z przpisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, na pierwszym etapie rekrutaji
do przedszkoli bierze się pod uwagę kryteria ustawowe. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała będzie miała zastosowanie do rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez naszą gminę
począwwszy od roku 2017 (tj. od roku szkolnego 2017/2018).
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