
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.334.2020 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Pyskowice 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z § 4 uchwały nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6820) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie określenia 
kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez gminę Pyskowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 16 do 20 listopada 2020 r. 

§ 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej www.pyskowice.pl  
w zakładce „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE", Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu, wraz z ogłoszeniem zamieszcza się projekt ww. uchwały. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały 
wymienionej w §1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 
z późn.zm.). 

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na formularzu zgłoszenia opinii należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub przekazać drogą elektroniczną na adres: info@pyskowice.pl; 
zopo@zopo.pyskowice.pl  lub d.herman@zopo.pyskowice.pl, w terminie określonym w §2. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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Załącznik do zarządzenia Nr RZ.0050.334.2020 

Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

Uchwała Nr .................... 
Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli  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 2020  r. poz. 713) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), 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 2020 r. poz. 1057), 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 spełniania tych kryteriów: 

Lp. Kryterium Liczba  
punktów 

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium 

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

35 dokumenty potwierdzające zatrudnienie 
każdego z rodziców: zaświadczenie 
pracodawcy, wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej, 
zaświadczenie szkoły/uczelni                     
o dziennym/stacjonarnym systemie 
nauki, zaświadczenie o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego; 

2. Dziecko, którego jeden rodzic (opiekun 
prawny) pracuje tzn. jest zatrudniony na 
podstawie stosunku pracy, wykonuje pracę 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
prowadzi działalność gospodarczą, uczy się 
w trybie dziennym/stacjonarnym, prowadzi 
gosdpodarstwo rolne - kryterium  
stosuje się do rodziców wspólnie 
wychowujących dziecko 

20 Dokument potwierdzający zatrudnienie 
rodzica: zaświadczenie pracodawcy, 
wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej, zaświadczenie 
szkoły/uczelni o dziennym/ 
stacjonarnym systemie nauki, 
zaświadczenie o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego; 

3. Dziecko, którego rodzeństwo będzie 
kontynuowało edukację w danym 
przedszkolu w roku szkolnym, którego 
dotyczy rekrutacja 

10 - 

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

5 Dokument poświadczający przyznanie 
zasiłku rodzinnego, w szczególności 
kopia decyzji potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica 
(opiekuna prawnego) lub 
zaświadczenie właściwego organu; 

5. Wskazanie preferencji na wybór danego przedszkola jako: 
 I wybór 10 Kolejność wyboru przedszkola 

zaznaczona we wniosku, 
 II wybór 5  
 III wybór 1  
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach  z dnia 16 lutego 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. 

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