
 

 

UCHWAŁA NR XXV/193/2017 

RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem 

prowadzącym, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie 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 Witkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Witkowo i ich wartość punktową na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: 

1) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który jest 

przeprowadzana rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru - 10 pkt; 

2) dziecko obojga rodziców pracujących z udokumentowanym zatrudnieniem – 8 pkt; 

3) dziecko rodziców, z których jedno pracuje z udokumentowanym zatrudnieniem – 6 pkt; 

4) dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola (rodzeństwo 

wychowane w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe) – 4 pkt; 

5) dziecko, które na dzień 1 września roku objętego rekrutacją ma ukończone 3 lata – 2 pkt; 

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio: 

1) oświadczenie rodziców dziecka o uczęszczaniu w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja 

rodzeństwa do przedszkola, do którego składany jest wniosek; 

2) oświadczenie rodziców dziecka o pracy zawodowej. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Witkowo jest organem 

prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 1623). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Piotr Jóźwik 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 2804
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