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UCHWAŁA NR XXXII/389/2017
RADY MIASTA SIEDLCE
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Siedlce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r., poz.59) uchwala się, co następuje:
§ 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu rekrutacyjnego publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej
będzie nadal dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacyjnym uchwala się następujące kryteria
oraz odpowiadającą im wartość punktową:
1) Dzieci, które posiadają rodzeństwo uczęszczające, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja,
do przedszkola wskazanego przez rodzica lub opiekuna prawnego jako pierwsze w procesie rekrutacji - 4
pkt.
2) Dzieci, których oboje rodzice studiują lub uczą się systemie dziennym – 2 pkt.
3) Dzieci, których oboje rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 1 pkt.
§ 2. Określa się odpowiednio dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1) Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o spełnieniu kryterium, o którym mowa w §1 pkt 1.
2) Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie dziennym.
3) Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej przez rodzica lub prawnego opiekuna, a w przypadku samozatrudnienia
aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/61/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Henryk Niedziółka

