
  

UCHWAŁA NR XLVI.570.2017 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,  

poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto Zielona Góra, liczbę punktów za spełnianie każdego kryterium oraz dokumenty 

niezbędne do  potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka; 

2) publicznym przedszkolu – należy przez to rozumieć także inną publiczną formę wychowania 

przedszkolnego oraz oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto 

Zielona Góra; 

3) zespole edukacyjnym – należy przez to rozumieć również zespół szkół i placówek różnego typu, w skład 

którego wchodzi przedszkole publiczne lub szkoła podstawowa, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.  

§ 3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli określa się następujące 

kryteria oraz przyznaje się następującą liczbę punktów za ich spełnianie: 

1) dziecko obojga rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo 

rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego zawodowo lub uczącego się 

w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko – 20 punktów; 

2) dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo 

rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko – 

5 punktów; 

3) dziecko posiadające rodzeństwo: 

a) kontynuujące edukację przedszkolną we wskazanym we wniosku publicznym przedszkolu w roku 

szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, albo 

b) kontynuujące edukację w szkole lub innej jednostce oświatowej w zespole edukacyjnym, do którego 

należy publiczne przedszkole wskazane we wniosku w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 

15 punktów; 

4) dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do tego samego publicznego 

przedszkola w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 punktów; 

5) wybrane przedszkole publiczne znajduje się we wniosku: 
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a) na I preferencji – 50 punktów, 

b) na II preferencji – 10 punktów, 

c) na III preferencji – 2 punkty; 

6) dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów, 

ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami – 

30 punktów. 

§ 4. 1. Spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1 i 2 potwierdza się odpowiednio: 

a) zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, 

b) zaświadczeniem szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym, 

c) zaświadczeniem o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 

d) wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego; 

2) pkt 3 i 4 potwierdza się oświadczeniami złożonymi pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli na stępującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; 

3) pkt 6 potwierdza się zaświadczeniem lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej 

o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych. 

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując 

wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 5. Traci moc uchwała nr X.45.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 

2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 420). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

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

Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 

Adam Maciej Urbaniak 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 538


		2017-03-06T09:46:46+0000
	Polska
	Anna Zacharia; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




