
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/210/17 

RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski, określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu 

z kryteriów 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

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

publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski oraz przyznaje się każdemu z tych 

kryteriów liczbę punktów: 

1) liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zwanego dalej „kandydatem", zadeklarowanych we wniosku 

o przyjęcie do przedszkola- 1 punkt za każdą godzinę; 

2) pozostawanie obojga rodziców kandydata uczestniczącego w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego 

przedszkola, prawnych opiekunów lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad kandydatem, zwanych dalej 

"rodzicami", w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, 

pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 punktów; 

3) pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie przez niego działalności 

gospodarczej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 

5 punktów; 

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola, do którego prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne 

- 8 punktów. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1: 

1) pkt 1 - deklaracja rodziców kandydata we wniosku o przyjęcie do przedszkola dotycząca liczby godzin 

pobytu kandydata w przedszkolu; 

2) pkt 2 i 3: 

a) potwierdzenie we wniosku o przyjęcie do przedszkola zatrudnienia rodzica na dzień rozpoczęcia 

postępowania rekrutacyjnego, poświadczone przez pracodawcę (zleceniodawcę); 

b) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dotyczący 

rodzica z informacją, iż działalność gospodarcza nie jest zawieszona; 

c) zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o podleganiu ubezpieczeniu 

społecznemu rolników lub dowód opłacania składek w KRUS na dzień rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego; 

d) zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzica w systemie dziennym wystawione przez właściwą 

szkołę. 
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§ 3.  Traci moc uchwała Nr XX/117/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 lutego 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

publicznego prowadzonego przez gminę Kalisz Pomorski, określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów (Dz. U. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 142). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Zbigniew Chołuj 
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