
UCHWAŁA NR 32.293.2017
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Rydułtowy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 

zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Rydułtowy:

1) kandydat, którego rodzic/opiekun prawny samotnie go wychowuje i pracuje/studiuje, uczy się w trybie 
dziennym lub oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują/studiują/uczą się w trybie dziennym – liczba 
punktów: 8;

2) rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do tego samego przedszkola/szkoły – liczba punktów: 4;

3) kandydat, którego rodzina jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej - liczba punktów: 2;

4) kandydat uczęszczał wcześniej do Miejskiego Żłobka - liczba punktów: 1;

5) odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola/szkoły (liczona w metrach wzdłuż najkrótszej trasy 
dojazdu/dojścia): liczba punktów = 1/odległość miejsca zamieszkania dziecka od przedszkola/szkoły.

§ 2. 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1 - 5 są odpowiednio:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu/studiach/nauce rodziców/opiekunów prawnych dziecka;

2) oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola/szkoły;

3) zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej;

4) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do Żłobka;

5) oświadczenie wnioskodawcy o odległości miejsca zamieszkania kandydata od przedszkola/szkoły.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.
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§ 4. 

Traci moc uchwała Nr 30.280.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 5. 

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy, publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
Miasto Rydułtowy.

§ 6. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan
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