
UCHWAŁA NR XLV/632/2018
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. Określić następujące kryteria oraz ich punktację, które będą brane po uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Wisła:

1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub dziecko z odroczonym 
obowiązkiem szkolnym - 30 pkt.;

2) dziecko, którego oboje rodziców pracuje (świadczą pracę na podstawie stosunku pracy lub umów 
cywilnoprawnych) i nie przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (kryterium stosuje się 
również w odniesieniu do rodzica samotnie wychowującego dziecko) - 18 pkt.,

3) dziecko z rodziny objętej pomocą MOPS-u, korzystającej ze świadczeń na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej - 16 pkt.,

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola - 10 pkt.,

5) dziecko zgodnie z kryterium wieku - od najstarszego - jako kryterium rozstrzygające w przypadku 
uzyskania tej samej ilości punktów i ograniczonej liczby miejsc - 5 pkt.,

§ 2. Określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1:

1) dla kryterium określonego w pkt. 1 - wniosek rekrutacyjny, a w przypadku odroczenia, kopia decyzji 
dyrektora właściwej obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego;

2) dla kryterium określonego w pkt. 2 - zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu lub o wykonywaniu 
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

3) dla kryterium określonego w pkt. 3  - oświadczenie rodzica o objęciu rodziny pomocą MOPS-u na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej ;

4) dla kryterium określonego w pkt. 4  - oświadczenie rodzica złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/31/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia 
kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Wisła.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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