
 

 

UCHWAŁA NR XLII/467/17 

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna  

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i ust. 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, z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz po konsultacjach społecznych  

w trybie przewidzianym w uchwale Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r. poz. 5446) 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej 

szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna oraz liczbę 

punktów przypisanych poszczególnym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym, a także dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 2. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego są brane pod uwagę 

następujące kryteria, którym przyznaje się następującą liczbę punktów: 

1) dziecko, którego oboje rodzice (rodzic w przypadku samotnego wychowywania dziecka) pracują  

– 7 punktów, 

2) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, ubiega się o przyjęcie 

lub będzie uczęszczało do tego samego przedszkola albo oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

lub szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny albo zespołu szkolno - przedszkolnego  

– 5 punktów, 

3) dziecko, które uczęszczało do żłobka albo innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 punkty, 

4) dziecko, które w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w roku szkolnym poprzedzającym 

rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja, nie zostało przyjęte do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej i nie zostało objęte wychowaniem przedszkolnym – 3 punkty, 
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5) dziecko, które mieszka na terenie obwodu szkoły podstawowej, obejmującego przedszkole albo oddział 

przedszkolny w szkole podstawowej, do którego składany jest wniosek o przyjęcie – 2 punkty. 

2. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się sytuację, gdy każdy z rodziców  

(rodzic, w przypadku samotnego wychowywania dziecka) spełnia co najmniej jeden z warunków: 

1) pracuje zawodowo w oparciu o stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną, 

2) prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo rolne, 

3) uczy się lub studiuje w trybie dziennym. 

§ 3. Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 jest oświadczenie 

rodzica dziecka. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leszek Szczotka 
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