
 

 

UCHWAŁA NR XLII/230/2017 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miejską Świeradów-Zdrój 

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

poz. 446 ze zmianami) oraz art. 131 ust. 4- 6 ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

Z 2017 r. poz. 59) Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu- należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddział przedszkolny funkcjonujące 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, 

2) rodzicu- należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, 

3) wniosku- należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego oraz publicznej szkoły, 

4) szkole- należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum dla których gmina jest organem 

prowadzącym, 

5) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektorów jednostek oświatowych gminy. 

§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę 

Świeradów-Zdrój. 

§ 3. 1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się 

w okresie od 02 marca do 30 marca każdego roku na wniosek rodziców. 

2. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Świeradów-Zdrój do przedszkoli na dany rok szkolny 

odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu dzieci z rodzin spełniających kryteria ustawowe. 

Drugi etap polega na przyjęciu dzieci spełniających kryteria ustalone przez organ prowadzący. 

3. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. 

5. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, dyrektor przeprowadza 

drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu do przedszkola decydują kryteria dodatkowe określone w § 5. 

§ 4. 1. Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli, wyrażający wolę 

kontynuowania przez ich dziecko edukacji w danym przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji 

kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie 7 dni przed ogłoszonym przez 

dyrektora przedszkola początkiem rekrutacji. 
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2. Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej odebrać można w sekretariacie placówki bądź pobrać 

ze strony internetowej. 

3. W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym wyżej terminie, dziecko zostaje skreślone z listy 

dzieci uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny. 

§ 5. 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb 

drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli: 

1) status zatrudnienia rodziców: 

a) samotnie wychowujący dziecko – 3 pkt, 

b) każdy z rodziców pracuje – 3 pkt, 

c) jeden z rodziców pracuje- 2 pkt, 

d) żaden z rodziców nie pracuje – 1 pkt, 

2) lokalizacja przedszkola (w przypadku, gdy adres zamieszkania i adres miejsca pracy jest taki sam, punkty 

nie są sumowane): 

a) najbliżej miejsca zamieszkania – 1 pkt, 

b) najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców- 1 pkt, 

c) najbliżej miejsca pracy rodzica samotnie wychowującego – 2 pkt 

3) dziecko posiada rodzeństwo w szkole- 1pkt 

4) dziecko w wieku 5 lat, które jest zobowiązane do odbycia przygotowania przedszkolnego – 6 pkt. 

2. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola należy dostarczyć 

do przedszkola razem z wnioskiem. 

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba przyznanych punktów, o których mowa w pkt 1. 

4. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do przedszkola, a przedszkole 

dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali 

przyjęci do innych przedszkoli na terenie gminy. 

5. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli  

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

6. Ogłoszenie wyników naboru odbędzie się do dnia 15 maja poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń list 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. 

7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, 

dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z ostatnim dniem miesiąca 

sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie 

rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w § 3 i §5.” 

§ 6. 1. Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są do zawarcia 

z dyrektorem przedszkola umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na dany rok szkolny w terminie 

wyznaczonym przez dyrektora placówki. 

2. Nie podpisanie umowy przez rodziców dziecka w wyznaczonym terminie jest równoznaczne 

z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

W. Urbańczyk 
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