
UCHWAŁA NR XXVIII/289/17
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala co następuje:

§ 1. 

Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia               
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław 
Śląski:

Kryteria Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryteriów

dziecko, którego oboje rodzice/prawni 
opiekunowie pracują, studiują w trybie 
stacjonarnym;

32 pkt

dokument poświadczający zatrudnienie (do 
każdego z rodziców) zaświadczenie z uczelni 
zawierające informacje o stacjonarnym 
systemie studiów

rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało 
edukację w tym samym przedszkolu w roku 
szkolnym, którego dotyczy wniosek;

16 pkt oświadczenie na Wniosku o przyjęcie
do przedszkola

czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 
5 godzin dziennie; 6 pkt

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie
do przedszkola o planowanym pobycie 
dziecka powyżej 5 godzin dziennie

dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim 
lub wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (z art. 7 ustawa o pomocy społecznej);

4 pkt oświadczenie na Wniosku o przyjęcie
do przedszkola

dziecko uczęszczające wcześniej do Żłobka 
Miejskiego; 2 pkt zaświadczenie wydane przez żłobek

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr IV/35/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia                       
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Wodzisław Śląski.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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§ 4. 

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

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego

Jan Grabowiecki
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