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UCHWAŁA NR IV/46/2015
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego
przez gminę Bytom Odrzański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
prowadzonego przez gminę Bytom Odrzański oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
2. Przyznaje się określoną liczbę punktów za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych
dziecka.
4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o publicznym przedszkolu należy przez to rozumieć oddział
przedszkolny zorganizowany w szkole, prowadzony przez gminę Bytom Odrzański.
§ 2. Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola oraz przyznaje się następującą liczbę punktów za ich spełnienie:
1) Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują, studiują w systemie dziennym,
prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne - 8 punktów;
2) Kandydat, którego jeden rodzic pracuje, studiuje w systemie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą
lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko - 4 punkty;
3) Kandydat kończący 4 lub 5 lat w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, który nie był
wcześniej objęty edukacją przedszkolną - 7 punktów;
4) Deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin do 7 godzin dziennie - 1 punkt;
5) Deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin do 9 godzin dziennie - 2 punkty;
6) Kandydat posiadający rodzeństwo kontynuujące edukację przedszkolną w publicznym przedszkolu, w roku
szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja - 1 punkt.
§ 3. 1. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1-2 potwierdza się dokumentami poświadczającymi
zatrudnienie każdego z rodziców: zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z uczelni z informacją
o stacjonarnym systemie studiów, aktualny wpis do działalności gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia".
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2. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 3–6 potwierdza się oświadczeniami złożonymi pod
rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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