
UCHWAŁA NR XXXVII/287/17
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Lędziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 131 ust. 6, w związku z ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59) oraz w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej 
szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę następujące kryteria:

 L
p.

 Kryterium  Wartość 
kryterium 
w punktac

h

 Dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryterium

1 Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują 
w pełnym wymiarze czasu pracy lub 
studiują w systemie dziennym

9

2 Jeden z rodziców/opiekunów pracuje 
w pełnym wymiarze czasu pracy, a drugi 
w niepełnym wymiarze czasu pracy lub 
studiuje w systemie dziennym

7

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu z podaniem 
wymiaru czasu pracy, a w przypadku samozatrudnienia 
aktualna informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej i/lub zaświadczenie z uczelni 
zawierające informacje o systemie studiów i planowanym 
terminie ich ukończenia

3 Jeden z rodziców/opiekunów  pracuje 
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu 
pracy, a drugi nie pracuje

5 Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu z podaniem 
wymiaru czasu pracy, a w przypadku samozatrudnienia 
aktualna informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej

Dzienny pobyt dziecka w przedszkolu:
8 godzin i więcej 5
7 godzin 3

4

6 godzin 1

Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu zawarta we 
wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

5 Do przedszkola uczęszcza już rodzeństwo 
kandydata

1 Oświadczenie rodziców/opiekunów

6 Występowanie szczególnej sytuacji 
życiowej, losowej, zdrowotnej dziecka lub 
rodziny

1 Zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
zaświadczenie lekarskie,  postanowienie sądowe i inne
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§ 2. Traci moc uchwała XXIII/183/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia 
kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez 
Gminę Lędziny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Ostrowska

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 1268


		2017-02-28T07:03:28+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




