
 

 

UCHWAŁA NR 34/V/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI 

z dnia 6 lutego 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 

i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Blachownia jest 

organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów 

oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium 

Na art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994) w związku z art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 996) 

Rada Miejska w Blachowni 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria, sposób ich weryfikacji wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej,  

dla których Gmina Blachownia jest organem prowadzącym: 

Lp. Nazwa kryterium Sposób weryfikacji Liczba punktów 

1. Objęcie rodziny dziecka nadzorem 

kuratora lub wsparciem asystenta 

rodziny 

Orzeczenie sądu, 

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

32 

2. Obydwoje rodzice/prawni opiekunowie 

dziecka lub rodzic samotnie 

wychowujący dziecko pracują 

zawodowo, uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ prawnego 

opiekuna dziecka o zatrudnieniu, 

Oświadczenie rodzica/ prawnego 

opiekuna o prowadzeniu działalności 

gospodarczej, 

Oświadczenie rodzica/ prawnego 

opiekuna o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego, 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna 

prawnego o systemie studiów 

i planowanym terminie ich 

ukończenia 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jedno z rodziców/opiekunów prawnych 

wychowujących dziecko pracuje 

zawodowo, uczy się w trybie dziennym, 

prowadzi gospodarstwo rolne 

Oświadczenie rodzica/ prawnego 

opiekuna dziecka o zatrudnieniu, 

Oświadczenie rodzica/ prawnego 

opiekuna o prowadzeniu działalności 

gospodarczej, 

Oświadczenie rodzica/ prawnego 
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opiekuna o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego, 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna 

prawnego o systemie studiów 

i planowanym terminie ich 

ukończenia 

4. Rodzice/prawni opiekunowie korzystają 

z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy 

Społecznej 
4 

5. Rodzeństwo dziecka kontynuuje 

edukację w danym przedszkolu. 

Zaświadczenie z przedszkola 2 

§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium, komisja 

rozpatrująca wniosek przypisuje kryterium 0 punktów. 

§ 3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności przyjęcia decydować będzie 

wcześniejsza data urodzenia kandydata. 

§ 4. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznej szkole podstawowej, 

dla których Gmina Blachownia jest organem prowadzącym począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 214/XXXVII/2017 Rady Miejskiej 

w Blachowni z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i przedszkoli publicznych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 

dla których Gmina Blachownia jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni 

 

 

Paweł Hreczański 
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