
UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę 

punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 994, z późn. zm.) w zw. z art.131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) Rada Miejska  w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków, liczbę  punktów możliwych do 
uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:

Lp. Kryterium
Wartość 

kryterium                            
w punktach

Dokumenty potwierdzające 
spełnienie  kryterium

1. Kandydat podlegający  obowiązkowi rocznego 
przygotowania przedszkolnego oraz kandydat  
z odroczonym spełnieniem obowiązku szkolnego

10 Pisemne oświadczenie
 rodzica lub decyzja dyrektora 
o odroczeniu spełniania przez 
dziecko obowiązku szkolnego

2. Oboje rodziców  kandydata  są zatrudnieni  co 
najmniej w połowie czasu pracy lub prowadzą 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne  
i są ubezpieczeni w KRUS lub kształcą się 
w systemie dziennym
Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie 
wychowującego dziecko.

8 Zaświadczenie z zakładu pracy 
o zatrudnieniu 

lub
 zaświadczenie z uczelni 
zawierające informacje 

o stacjonarnym systemie  studiów
 lub

 wydruk ze strony Centralnej 
Ewidencji  i Informacji 

o Działalności Gospodarczej albo 
Krajowego Rejestru Sądowego 

lub
zaświadczenie o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego (wydane 
przez wójta, burmistrza) 

3.
Kandydat zamieszkały w miejscowości                    
położonej  najbliżej   publicznego przedszkola 6

Pisemne oświadczenie                   
rodzica

4.

Rodzeństwo kandydata będzie   kontynuowało 
edukację przedszkolną                        w danym 
przedszkolu, a w przypadku zespołu szkolno - 
przedszkolnego  również szkole - w roku 
szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja

2 Pisemne oświadczenie 
rodzica

5. Kandydat z  placówki opiekuńczo wychowawczej 
oraz  kandydat z rodziny objętej nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

1 Kopia orzeczenia sądu 
rodzinnego ustanawiające 

nadzór kuratora lub  
zaświadczenie ośrodka 

pomocy społecznej o objęciu 
rodziny wsparciem asystenta

§ 2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo 
w przyjęciu przysługuje kandydatom najstarszym. 
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§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/207/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                                               
24 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 708).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Prószkowie

Lucjan Dzumla
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