UCHWAŁA NR XXVII/320/16
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie
Miasta Orzesze, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z
2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art.20c ust.4 i 6 w związku z art.20zf pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.), po przeprowadzeniu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rada Miejska w Orzeszu uchwala, co następuje:
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Orzesze ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością oraz dokumentami niezbędnymi do
ich potwierdzenia.
Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwa kryterium
Kandydat uczęszcza do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego przy szkole
podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 na
terenie miasta Orzesze i rodzice kandydata
nie złożyli deklaracji kontynuowania edukacji
przedszkolnej w tym przedszkolu.
Kandydat obojga rodziców pracujących
/studiujących w systemie stacjonarnym

Kandydat jest rodzeństwem dziecka
kontynuującego wychowanie przedszkolne w
przedszkolu / szkole pierwszego wyboru lub
rodzeństwo kandydata kandyduje do tego
samego przedszkola / szkoły.
Przedszkole wskazane we wniosku jest
najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
kandydata

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

Liczba
pkt

Oświadczenie rodziców / prawnych
opiekunów

50

dokument poświadczający zatrudnienie (od
każdego z rodziców):
- zaświadczenie z zakładu pracy,
- w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis
do działalności gospodarczej
- zaświadczenie z uczelni zawierające
informacje o stacjonarnym systemie studiów
Oświadczenie rodziców / prawnych
opiekunów

25

Oświadczenie rodziców / prawnych
opiekunów

10

15

§ 2. Traci moc uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19.02.2015r. w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla
poszczególnych kryteriów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr inż. Jan Mach
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