UCHWAŁA NR XXII/140/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski oraz określenia liczby punktów
przypisanych tym kryteriom i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4–6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto
i Gminę Piotrków Kujawski określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów przypisanych tym kryteriom
oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:
Lp.

Kryterium

Wartość
kryteriu
m
w punkta
ch

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium

1.

Ustawowe prawo dziecka do korzystania
z wychowania przedszkolnego w danym roku
rekrutacyjnym

50

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2.

Oboje rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne,
prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
uczą się w trybie stacjonarnym.

20

Pisemne oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

3.

Kandydat, który posiada opinię z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

5

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

4.

Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych
opiekunów) pobytu kandydata powyżej 5 bezpłatnych
godzin, w których realizowana jest podstawa
programowa

2 pkt za
każdą
godzinę,
maksymal
nie 8

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)
określająca ilość godzin pobytu kandydata
w przedszkolu

5.

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny

5

Orzeczenie sądu rodzinnego umożliwiające
nadzór kuratora lub jego kopia, zaświadczenie
wydane przez ośrodek pomocy społecznej
o objęciu rodziny wsparciem asystenta

6.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego
przedszkola

2

Pisemne oświadczenie rodziców/ prawnych
opiekunów

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi : 90

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski określa się następujące kryteria wraz
z liczbą punktów przypisanych tym kryteriom oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:
Lp.

Kryterium

Wartość
kryterium
w punktac
h

Dokumenty
niezbędne do
potwierdzenia
kryterium

1.

Kandydat w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego

30

Wniosek o przyjęcie
dziecka do oddziału
przedszkolnego

2.

Oboje rodziców (prawnych opiekunów) kandydata pracują zawodowo,
prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą pozarolniczą działalność
gospodarczą lub uczą się w trybie stacjonarnym.

10

Pisemne
oświadczenie
rodziców/ prawnych
opiekunów

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole lub
do szkoły, do którego rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole

5

Pisemne
oświadczenie
rodziców/ prawnych

Id: CWUFD-GQRXU-JDBCT-JQUQY-WHIUT. Podpisany

Strona 1

opiekunów
4.

Kandydat kończy 4 lub 5 lat w roku kalendarzowym, w którym rodzice
(prawni opiekunowie) wnioskują o przyjęcie do zamiejscowego oddziału
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole

5

Wniosek o przyjęcie
dziecka do oddziału
przedszkolnego

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi : 50

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Halina Karmowska
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