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Poz. 1847
UCHWAŁA NR XXVIII/264/2017
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska oraz liczby punktów za
każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) 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)
Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala:
§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz
określeniem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:
Lp.

1.

2.

3.

Kryterium
Dziecko objęte obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym w roku
szkolnym, na który przeprowadzana jest
rekrutacja oraz dziecko z odroczonym
obowiązkiem szkolnym, ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola położonego
w granicach obwodu szkolnego, do
którego to dziecko należy.
Dziecko z rodziny objętej nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny.
Dziecko, którego oboje rodzice/
opiekunowie prawni pracują, wykonują
pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne
lub działalność gospodarczą – kryterium
stosuje się również do rodzica/ opiekuna
prawnego samotnie wychowującego
dziecko.

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora
przedszkola.
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Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór
kuratora lub jego kopia albo zaświadczenie
wydane przez ośrodek pomocy społecznej
o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo
zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej lub
zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające
naukę w trybie dziennym, lub wydruk ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej albo informacja
z Krajowego Rejestru Sądowego, lub
zaświadczenie KRUS potwierdzające
ubezpieczenie rodzica/opiekuna prawnego z tyt.
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prowadzenia gospodarstwa rolnego.

4.

5.

6.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku
szkolnym, na który przeprowadzana jest
rekrutacja, będzie rozpoczynało lub
kontynuowało edukację przedszkolną
w danym przedszkolu.
Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny
pracuje w tym przedszkolu lub
w miejscowości będącej siedzibą
przedszkola.
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie
prawni mieszkają w Gminie Kuźnia
Raciborska i rozliczają podatek
w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu.

Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora
przedszkola.
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Potwierdzenie na wniosku przez dyrektora
przedszkola lub zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu.
Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za
poprzedni rok kalendarzowy z prezentatą urzędu
skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie
lub zaświadczenie z urzędu skarbowego
potwierdzające fakt złożenia zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru
wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji
podatkowej (UPO).

§ 2. Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kuźnia Raciborska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2015 r., poz. 1488).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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