
UCHWAŁA NR XIV/53/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 18 października 2019 r.

sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego prowadzonego przez Uzdrowiskową 
Gminę Miejską Szczawno-Zdrój, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów za każde z tych 
kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 
poz. 506 ze zm.), art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 131 ust 4. i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla 
kandydatów do przedszkola publicznego, prowadzonego przez Uzdrowiskowa Gminę Miejską Szczawno-Zdrój, 
rodzaje dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria.

L.p. Nazwa kryterium Sposób udokumentowania Liczba 
Punktów

1. Kandydat obojga rodziców/prawnych 
opiekunów pracujących /studiujących/ 

uczących się w trybie dziennym lub kandydat 
rodzica prawnego samotnie 

wychowującego/studiującego/uczącego się

dokument potwierdzający zatrudnienie 
(zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny 

wpis do CEIDG, decyzja o podatku rolnym) 
lub kontynuację nauki

1

2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację 
przedszkolną w roku szkolnym, na który 

prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do 
przedszkola

1

3. Kandydat będący pod opieką Ośrodka 
Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń 

jednorazowych

 oświadczenie na wniosku o przyjęcie do 
przedszkola

1

4. Kandydat który w roku szkolnym 
poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne 
ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie 

został przyjęty

 oświadczenie na wniosku o przyjęcie do 
przedszkola

1

5. Kandydat będzie korzystał z całodziennej 
opieki przedszkolnej (8 i więcej godzin 

dziennie)

 deklaracja na wniosku o przyjęcie do 
przedszkola

1

6. Kandydat posiada obowiązkowe szczepienia 
ochronne zgodnie z aktualnym Programem 

Szczepień Ochronnych lub 
przeciwwskazania do szczepień zgodnie z 

Pogramem.

kserokopia książeczki zdrowia lub 
kserokopia badź odpis książeczki szczepień 
lub zaświadczenie o przeciwwskazaniach do 

szczepień 

1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/37/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Szczawno-
Zdrój, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz uchwała nr XXIV/47/16 Rady Miejskiej 
w Szczawnie-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę XXIII/37/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-
Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego 
prowadzonego przez Gminę Szczawno-Zdrój, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Michał Broda
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 września 2019 r

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu

Ja niżej podpisana/y ................................................................................................................................

zamieszkała/y ..........................................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ..............................................................................................

wydanym przez .......................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w .................................................................................................

.................................................................................................................................................................

...............................................                                                                   ...............................................

miejscowość, data                                                                                                podpis

Id: 42656136-9745-4BE1-BBB3-93C0C5561FF4. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 30 września 2019 r.

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń udzielanych przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdrju

Ja niżej podpisana/y ................................................................................................................................

zamieszkała/y ..........................................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ..............................................................................................

wydanym przez .......................................................................................................................................

Oświadczam, że korzystam ze świdczeń udzielnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

.................................................                                                  .............................................

miejscowość, data                                                                                podpis
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 131 ust 4. i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1148 ze zm.) organ prowadzący ustala ryteria na drugim etapie rekrutacji.

W związku z powyższym podjecie niniejszej ucjhwały jest zasadne.
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