
Uchwała Nr XXVI/382/2017
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających 
spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto Jaworzno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) po konsultacjach określonych uchwałą 
Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala:

§ 1 

Ustala się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Jaworzno, wraz z ich wartością oraz dokumentami niezbędnymi do ich 
potwierdzenia:

Lp. Kryterium
Wartość 
kryterium 
w punktach

Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium

1.
Rodzeństwo kandydata przyjęte jest do tego 
samego przedszkola na rok szkolny, na który 
prowadzona jest rekrutacja

9
oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 
kandydata

2.

Oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata 
pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym 
lub prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą

7
oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 
kandydata

3.

Samotny rodzic (opiekun prawny) kandydata 
pracuje zawodowo, uczy się w trybie dziennym 
lub prowadzi gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą

9
oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego) 
kandydata

4.

Deklarowany czas pobytu kandydata 
w przedszkolu:
1) 6 - 7 godzin dziennie
2) 8 - 10 godzin dziennie

2
3

deklaracja rodziców 
(opiekunów prawnych) 
złożona we wniosku 
o przyjęcie do przedszkola

5.

Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata 
korzystali, w ostatnich trzech miesiącach 
poprzedzających dzień rozpoczęcia rekrutacji 
do przedszkola, ze świadczeń pomocy 
społecznej.

6
oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych) 
kandydata

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć, do dnia 31 sierpnia 
2018 r., także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
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§ 4 

Traci moc uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno (Dz. 
Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 649).

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.        

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Wiesław Więckowski
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