
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/347/17 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/318/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania  rekrutacyjnego, określenia 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 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59) na wniosek Prezydenta Miasta 

- Rada Miejska w Zawierciu  

- uchwala 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/318/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Zawiercie, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania  

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  i dokumentów  niezbędnych do ich 

potwierdzenia zmianie ulega: 

1. Treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie oraz 

liczbę punktów za kryteria: 

Lp. Kryteria lokalne 

Wartość 

kryterium  

w punktach 

1. 
Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego złożono wniosek 
12 

2. Rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują 6 

3. Rodzice/opiekunowie prawni  kandydata mieszkają na terenie gminy Zawiercie 1 

2. W uchwale skreśla się § 4. 

§ 2. Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.  
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.              

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Paweł Kaziród 
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