UCHWAŁA NR XXXVIII/486/21
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na
terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia
kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z póź.zm.) oraz art.131 ust.4-6 w związku z art.29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz.1082), po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Orzesze ustala się następujące kryteria wraz z ich
wartością oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia.
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Dziecko uczęszcza do przedszkola/oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej w
bieżącym roku szkolnym na terenie miasta
Orzesze lub do dowolnego żłobka
Dziecko, którego oboje rodzice pracują,
wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą lub
studiują w trybie dziennym.
Kryterium dotyczy również rodzica/opiekuna
prawnego samotnie wychowującego dziecko.

2.

3.

4.

5.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie
prawni/osoba samotnie wychowująca
dziecko rozliczają podatek od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym
zgodnym z miejscem swojego zamieszkania
(Orzesze); w przypadku, gdy tylko jeden z
rodziców/prawnych opiekunów spełnia
kryterium, przysługuje połowa punktów.
Dziecko, którego rodzeństwo w roku
szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja, kontynuuje lub będzie
rozpoczynało edukację w przedszkolu/
oddziale przedszkolnym przy szkole
podstawowej w tym samym przedszkolu/
oddziałe przedszkolnym w szkole
podstawowej.
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje lub
będzie rozpoczynało edukację w szkole
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Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
Oświadczenie rodzica/ prawnego
opiekuna, zaświadczenie dyrektora
żłobka.

Liczba
pkt
50

Zaświadczenie pracodawcy o
zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
aktualny wpis z prowadzenia
działalności gospodarczej٭,
zaświadczenie o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego,
zaświadczenie uczelni wyższej o
dziennym trybie studiów.
Oświadczenie rodzica / opiekuna
prawnegoo o składaniu rocznego
rozliczenia podatkowego PIT

25

Oświadczenie rodziców / prawnych
opiekunów

10

Oświadczenie rodziców / prawnych
opiekunów

10

10
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6.

podstawowej, w której mieszczą się oddziały
przedszkolne, do których kandyduje.
Przedszkole jest placówką pierwszego
wyboru na wniosku lub jedyne wybrane.

Oświadczenie rodzica/ prawnego
opiekuna

5

٭wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXVII/327/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia
2020r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr inż. Jan Mach
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