
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/488/17 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto Mysłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  

2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 131 ust. 4 i 6 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

§ 1. Określić kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych 

przez Miasto Mysłowice, dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych 

do uzyskania: 

Lp. Nazwa kryterium Sposób udokumentowania Liczba punktów 
1. Kandydat obojga rodziców (prawnych 

opiekunów) pracujących 

/studiujących/, uczących się w trybie 

dziennym lub kandydat rodzica 

(prawnego opiekuna) samotnie 

wychowującego 

/studiującego/uczącego się 

oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji 

nauki 
32 

2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje 

edukację przedszkolną w przedszkolu 

pierwszego wyboru w roku szkolnym, 

na który prowadzone jest postępowanie 

rekrutacyjne 

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do 

przedszkola 
16 

3. Kandydat będący pod opieką 

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za wyjątkiem świadczeń 

jednorazowych 

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do 

przedszkola 
8 

4. Kandydat, który w roku szkolnym 

poprzedzającym postępowanie 

rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do 

przedszkola i nie został przyjęty 

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do 

przedszkola 
4 

5. Kandydat będzie korzystał 

z całodziennej opieki przedszkolnej (8 

i więcej godzin dziennie) 

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do 

przedszkola 
2 

6. Kandydat, który w roku szkolnym oświadczenie na wniosku o przyjęciu do 1 
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poprzedzającym postępowanie 

rekrutacyjne uczęszczał do żłobka. 
przedszkola 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice 

 

 

Grzegorz Łukaszek 
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