
 

 

UCHWAŁA NR XXX/184/2017 

RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Sulmierzyce 

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

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

z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Sulmierzycach uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się następujące  kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do Publicznego Przedszkola  prowadzonego przez Miasto Sulmierzyce: 

1) Kandydat, którego oboje  rodzice / opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność 

gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego 

kandydata  - 6 punktów, 

2) Kandydat, którego jeden z rodziców / opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi 

działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne  - 3 punkty, 

3) Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola - 2 punkty, 

4) Zadeklarowanie przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty 

przedszkola w wymiarze przekraczającym 8 godzin - 2 punkty 

2. W przypadku równej liczby punktów decyduje  kolejność wpływu wniosków. 

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

1) Oświadczenie o zatrudnieniu obojga bądź jednego z rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzeniu przez 

nich gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej (załącznik nr 1 do uchwały) 

2) Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka 

w przedszkolu, (załącznik nr 2 do uchwały) 

3) Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, 

(załącznik nr 3 do uchwały) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulmierzyc.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola 

Publicznego prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce . 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 1718



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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

(-) Adam Orzeszyński 
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