
 

 

UCHWAŁA NR S.0007.011.2017 

RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin na rok szkolny 

2017/2018 

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

poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

Rada Miejska w Radlinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się na rok szkolny 2017/2018 następujące kryteria wraz z ich wartością punktową oraz 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujące na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto 

Radlin. 

Lp. Nazwa kryterium Liczba  
punktów 

Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium 

1. Rodzice dziecka pracują lub uczą się w trybie 

dziennym i w związku z tym dziecko wymaga 

pobytu codziennego w przedszkolu (minimum 

5 godz. + 4 godz. lub 5 godz. + 3 godz.) 

6 pkt Oświadczenie potwierdzające 

zatrudnienie lub studia/naukę 

obojga rodziców 

2. Rodzice dziecka pracują lub uczą się w trybie 

dziennym i w związku z tym dziecko wymaga 

pobytu codziennego w przedszkolu (minimum 

5 godz. + 2 godz. lub 5 godz. + 1 godz.) 

4 pkt Oświadczenie potwierdzające 

zatrudnienie lub studia/naukę 

obojga rodziców 

3.  Rodzice dziecka pracują lub uczą się w trybie 

dziennym, ale dziecko nie wymaga 

przedłużonego pobytu w przedszkolu 

2 pkt  Oświadczenie potwierdzające 

zatrudnienie lub studia/naukę 

obojga rodziców 
4. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do 

tego samego przedszkola lub uczęszcza do 

tego samego przedszkola i potwierdziło wolę 

uczęszczania nadal do tego przedszkola 

2 pkt Oświadczenie na Wniosku 

o przyjęcie do przedszkola 

5.  Dziecko posiadające opinię publicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej wskazującą 

konieczność objęcia wychowaniem 

przedszkolnym 

2 pkt  Opinia publicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie 

 

 

mgr Gabriela Chromik 
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