
  

UCHWAŁA NR XXXVI/248/18 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które 

będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za 

każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 131 ust. 4 – 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203), uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

prowadzonych przez Miasta Hajnówka oraz przyznaje się każdemu z tych kryteriów niżej określoną liczbę 

punktów: 

1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 55 punktów 

2) dziecko, którego  rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację 

przedszkolną w przedszkolu, do którego wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka – 15 punktów 

3) dziecko, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują,  

uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 

20 punktów 

4) przedszkole wskazane we wniosku jako najbardziej preferowane jest najbliżej położonym od miejsca 

zamieszkania dziecka – 10 punktów 

5) dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 7 godzin dziennie – 5 punktów. 

§ 2.1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o którym mowa w § 1 pkt 3 i 4 jest 

oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego. 

2. Uprawnienia do korzystania z kryteriów określonych § 1 pkt 1, 2 i 5 potwierdza na wniosku dyrektor 

przedszkola, do którego wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka w oparciu o dokumentację znajdującą się 

w placówce. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jakub Ostapczuk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2018 r.

Poz. 706


		2018-02-05T10:25:46+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




