UCHWAŁA NR IV/24/15
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie kryteriów przyjmowania do publicznych przedszkoli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie, uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych
potrzeb społecznych;
2) wartość punktową każdego kryterium;
3) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
§ 2. Ustala się następujące kryteria oraz ich wartość punktową do stosowania w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli:
1) oboje rodzice kandydata pracują albo rodzic samotnie wychowujący kandydata pracuje - 5 pkt.;
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola - 4 pkt.;
3) deklarowany pobyt kandydata w przedszkolu przekracza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
- 3 pkt.;
4) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub pomocą społeczną 2 pkt.;
5) droga kandydata objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego z domu do przedszkola
nie przekracza 3 km - 1 pkt;
§ 3. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 2, przedkłada się następujące
dokumenty:
1) zaświadczenia o zatrudnieniu obojga pracujących rodziców kandydata albo zaświadczenie o zatrudnieniu
pracującego rodzica samotnie wychowującego kandydata;
2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu do tego samego przedszkola rodzeństwa kandydata;
3) zadeklarowana we wniosku o przyjęcie do przedszkola liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu;
4) dokument poświadczający objęcie rodziny kandydata nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny
lub pomocą społeczną;
5) oświadczenie rodzica kandydata, że odległość od domu kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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