
UCHWAŁA NR XXXIII/444/2017
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust.4 i ust. 6 w zw. z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź: 

1) obydwoje rodzice/prawni opiekunowie kandydata do przedszkola świadczą pracę na podstawie
umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się/studiują w systemie dziennym lub prowadzą
działalność gospodarczą – liczba punktów: 4,

2) w rodzinie kandydata występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – liczba
punktów: 3,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola – liczba punktów: 2.

§ 2. Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w § 1 ust. 1-3 
odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu i/lub nauce/studiowaniu w systemie dziennym 
i/lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

2) zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego 
przedszkola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

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

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

mgr Jolanta Moćko
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe
(Dz.U. 2017 poz. 59) następuje konieczność określenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź.

W ustawie, o której mowa powyżej w art. 131 ust. 2 określono kryteria, które należy brać pod
uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku większej liczby kandydatów niż
liczba wolnych miejsc w przedszkolu publicznym. Postanowienia art. 131 ust. 4 stanowią, że w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (rada gminy),
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza
potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki
zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Zgodnie z art. 131 ust. 6 organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje
każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
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