
UCHWAŁA NR XXXIX.324.2017
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej 
formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strumień oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875), art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji,  na wniosek Burmistrza 
Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a :

§ 1. 1. Określa się kryteria rekrutacji oraz odpowiadające im liczby punktów obowiązujące na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Strumień 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w sposób następujący:

1) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracuje zawodowo lub 
pracuje we własnym gospodarstwie rolnym lub prowadzi własną działalność gospodarczą lub pracuje 
społecznie na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Strumień (praca w zarządzie 
lub prowadzenie rachunkowości): 8 punktów;

2) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub zostało objęte  obowiązkiem 
rocznego przygotowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu:  4 punkty;

3) kandydat, którego jeden z rodziców pracuje zawodowo, lub pracuje we własnym gospodarstwie rolnym 
albo prowadzi własną działalność gospodarczą albo pracuje społecznie na rzecz organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy Strumień (praca w zarządzie lub prowadzenie rachunkowości): 2 punkty;

4) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola: 1 punkt.

2. Spełnianie kryteriów, o którym mowa w ust. 1 jest potwierdzane oświadczeniem jednego z rodziców, 
rodzica samotnie wychowującego kandydata, opiekuna lub opiekunów prawnych kandydata.

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXXI.266.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Strumień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 1415) .

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
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§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

  

 

Przewodniczący Rady

Czesław Greń
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