
UCHWAŁA NR 36.VI.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa określone w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zdzisław Wolski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 stycznia 2015 r.

Poz. 296



 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr 36.VI.2015 
Rady Miasta Częstochowy 
z dnia 15 stycznia 2015 r. 
 

 

Lp. Nazwa kryterium Sposób dokumentowania 
Liczba 

punktów 

1. 

Kandydat, którego rodzice/prawni 

opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą 

się w trybie dziennym oraz samotna matka lub 

samotny ojciec, którzy  pracują, studiują/uczą 

się w trybie dziennym  

oświadczenie na wniosku o miejscu 

zatrudnienia/nauki obojga rodziców 

(lub samotnego rodzica) 32 pkt 

2. 
Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje 

do przedszkola pierwszego wyboru 
oświadczenie na wniosku  

16 pkt 

3. 

Kandydat, którego rodzeństwo będzie 

kontynuowało wychowanie przedszkolne w 

roku szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru 

oświadczenie na wniosku 

8 pkt 

4. 
Kandydat mieszka w dzielnicy, w której 

znajduje się przedszkole pierwszego wyboru 
oświadczenie na wniosku 

4 pkt 

5. 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza 

w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

na który odbywa się rekrutacja lub będzie 

uczęszczać w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja do szkoły, 

w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole 

pierwszego wyboru 

oświadczenie na wniosku                    

o uczęszczaniu do szkoły (nazwa 

szkoły) 

2 pkt 

6. 

Kandydat, który w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa 

się rekrutacja uczęszcza do śłobka Miejskiego 

lub innego miejskiego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego 

oświadczenie na wniosku 

o uczęszczaniu do śłobka Miejskiego 

lub miejskiego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego (nazwa 

przedszkola/szkoły) 1 pkt 
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