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UCHWAŁA NR XXI/208/2018
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych 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 2017r.,
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 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) Deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 -u do 7 godzin dziennie - 1 punkt;
4) Deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie - 2 punkty;
5) Kandydat posiadający rodzeństwo, kontynuujące edukację przedszkolną w publicznym przedszkolu,
w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja - 1 punkt;
2. Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej 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 posiadający rodzeństwo, kontynuujące edukację w szkole podstawowej w roku szkolnym na
który, prowadzona jest rekrutacja - 1 punkt;
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych
dziecka.
§ 2. 1. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 2 potwierdza się dokumentami
poświadczającymi zatrudnienie każdego z rodziców: zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie z uczelni
z informacją o stacjonarnym systemie studiów, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
2. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 - 5 potwierdza się oświadczeniami.
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3. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 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, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
4. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 potwierdza się oświadczeniem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 maja 2015r.
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 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2015r. poz. 1052) ze zmianą wprowadzoną
uchwałą Nr XIII/138/2016 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego
przez Gminę Bytom Odrzański (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016r. poz. 2378).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Chmielewski

