
 

 

UCHWAŁA NR 545/2018 

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 8 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium 

określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

 

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

Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) 

 Rada Miasta Siemianowic Śląskich  

  

 uchwala: 

§ 1. 1. Określić kryteria przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, które zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Przyznać każdemu kryterium, o którym mowa w ust. 1, określoną liczbę punktów, które zawiera 

załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, które zawiera 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 344/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. 2017.1313). 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

 

 

Adam Cebula 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 lutego 2018 r.

Poz. 980



Załącznik do Uchwały Nr 545/2018 

Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 8 lutego 2018 r. 

 

Kryteria przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów przyznana każdemu kryterium 

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

 

 L.p.  Kryterium  Liczba punktów* 

przyznana 

kryterium 

 Wymagane dokumenty 

potwierdzające kryterium 

1 

Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów 

pracujących zawodowo albo prowadzących 

działalność gospodarczą lub uczących się 

w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane 

samotnie przez  pracującego albo prowadzącego 

działalność gospodarczą lub uczącego się 

w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna 

10 pkt 
Oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów 

2 

Dziecko jednego z rodziców/prawnych 

opiekunów pracującego zawodowo albo 

prowadzącego działalność gospodarczą lub 

uczącego się w trybie dziennym 

5 pkt 
Oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów 

3 
Dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-

wychowawczej 
10 pkt 

Zaświadczenie dyrektora 

placówki opiekuńczo-

wychowawczej 

4 

Dziecko rodziców/prawnych opiekunów 

rozliczających podatek dochodowy od osób 

fizycznych w Urzędzie Skarbowym 

w Siemianowicach Śląskich 3 pkt 
Oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów 
a) przez obojga rodziców/prawnych opiekunów 

oraz przez samotnie wychowującego 

rodzica/prawnego opiekuna 

b) przez jednego z rodziców/prawnych 

opiekunów 
2 pkt 

5 

Dziecko, w rodzinie, w której dochód 

w przeliczeniu na osobę wynosi odpowiedni 

procent kwoty dochodu, o której mowa w art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych 

10 pkt 

Oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów 
do lub 50% kwoty 

więcej niż 50% a mniej niż 100% kwoty 5 pkt 

więcej niż 100% a mniej niż 120% kwoty 3 pkt 

więcej niż 120% a mniej niż 150% kwoty 2 pkt 

* liczba punktów określa wartość kryterium 
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