
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/377/2017 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenie  

dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg. 

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

U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2017 r., poz. 59), Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

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

przedszkoli i odpowiadające im liczby punktowe: 

1. rodzice pozostają w zatrudnieniu, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą, studiują w systemie stacjonarnym: 

a) obydwoje rodzice - 4 punkty 

b) jedno z rodziców - 2 punkty 

2. dziecko zamieszkałe w odległości nieprzekraczającej 3 km od przedszkola - 2 punkty 

3. czas pobytu dziecka w przedszkolu za każdą zdeklarowaną godzinę ponad podstawę programową - 

1 punkt 

4. rodzeństwo kontynuuje uczęszczanie do danego przedszkola - 2 punkty. 

2) Spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie pisemnych oświadczeń złożonych 

w przedszkolu i podpisanych przez obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta   

 

 

Kamil Kalinka    

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1208



Załącznik do uchwały Nr XXXIX/377/2017 

Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

UZASADNIENIE 

Uchwała stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) zgodnie, z którym, 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 z uwzględnieniem 

zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. Ustalając kryteria, odpowiadające 

im punkty i dokumenty do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, uwzględniono opinię dyrektorów 

publicznych przedszkoli w Tarnobrzegu. 
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