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UCHWAŁA NR XXXIX/344/2017
RADY MIASTA SZCZECINEK
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których Miasto Szczecinek jest organem prowadzącym
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.) w związku z art. 131 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 204 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne, funkcjonujące
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek;
2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, dla których Miasto Szczecinek jest organem prowadzącym.
§ 2. Kryteria naboru do przedszkola obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
1) Kryteria:
Lp.

Kryterium

Oboje rodzice, bądź opiekunowie prawni kandydata, pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność
rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
Kandydat ma rodzeństwo, uczęszczające już do przedszkola (oddziału przedszkolnego,
2.
szkoły), w którym ubiega się o przyjęcie.
Kandydat uczęszczał wcześniej do oddziału żłobkowego w przedszkolu, do którego
3.
ubiega się o przyjęcie.
Miejsce zamieszkania rodziców, bądź opiekunów prawnych, znajduje się w pobliżu
4.
przedszkola (przedszkole jest najbliższą placówką tego typu).
Miejsce pracy jednego z rodziców, bądź opiekunów prawnych kandydata, znajduje się
5.
w pobliżu przedszkola (oddziału przedszkolnego), do którego ubiega się o przyjęcie.
2) Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów:
1.

liczba
punktów
6
4
4
3
2

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych są oświadczenia rodziców/
opiekunów prawnych.
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§ 3. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
1) Kryteria:
L.p.

Kryterium

Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kandydat ma rodzeństwo, które realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej,
8.
w której ubiega się o przyjęcie
Miejsce pracy jednego z rodziców, bądź opiekunów kandydata znajduje się w pobliżu
9.
szkoły, do której ubiega się o przyjęcie
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, w której
10.
ubiega się o przyjęcie
2) Wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liczba
punktów
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
§ 4. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXI/275/2016 Rady Miasta
Szczecinek z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów
przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Szczecinek jest organem prowadzącym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź

