UCHWAŁA NR XXXVIII/428/17
RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto
Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów 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 (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze
uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu - rozumie się przez to publiczne przedszkole, prowadzone przez Miasto Zabrze;
2) oddziale przedszkolnym - rozumie się przez to oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole
podstawowej, prowadzonej przez Miasto Zabrze;
3) szkole - rozumie się przez to publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Zabrze, w której
zorganizowany jest oddział przedszkolny;
4) wniosku - rozumie się przez to wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;
5) placówce najbardziej preferowanej - rozumie się przez to placówkę (przedszkole lub szkołę) wskazaną
we wniosku jako pierwszą, do której rodzice chcą, aby ich dziecko zostało przyjęte w pierwszej kolejności;
6) oświadczeniu - rozumie się przez to oświadczenie rodziców dziecka.
§ 2. Określa się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
następujące kryteria oraz przyznaje się każdemu kryterium odpowiednią liczbę punktów:
1) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 64 punkty;
2) dziecko, którego jedno z rodziców pracuje lub uczy się w trybie dziennym – 32 punkty;
3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola lub szkoły (placówki najbardziej preferowanej)
oraz będzie uczęszczało do tego przedszkola lub szkoły w roku szkolnym, na który przeprowadza się
postępowanie rekrutacyjne – 16 punktów;
4) dziecko, którego rodzeństwo aplikuje do tego samego przedszkola lub szkoły – 8 punktów;
5) dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 4 punkty;
6) dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem świadczeń
jednorazowych – 2 punkty.
§ 3. Kryteria, o których mowa w §2 uchwały mają różną wartość i stosuje się je łącznie.
§ 4. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §2 uchwały,
odpowiednio:
1) oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
2) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, lub
zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
3) oświadczenie o objęciu rodziny dziecka pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/59/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów
i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.
§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze
mgr Marian Czochara
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