
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do publicznych przedszkoli, 

dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się następujące kryteria rekrutacji i odpowiadające im liczby punktów oraz dokumenty niezbędne do ich 
potwierdzenia, stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których 
Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym:

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnienie 
kryterium

Liczba 
punktów

1. dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić 
miejsce w publicznym przedszkolu

numer pesel dziecka wpisany do wniosku 
rekrutacyjnego 64 pkt

2. dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują 
w systemie studiów stacjonarnych

dokument poświadczający zatrudnienie 
(dla każdego z rodziców/opiekunów), 
zaświadczenie z uczelni zawierające 
informację o stacjonarnym systemie 
studiowania

32 pkt

3.

dziecko zgłaszane do przedszkola, którego 
rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do 
przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie 
do przedszkola na pierwszym miejscu

oświadczenie rodziców/opiekunów 
o rekrutacji dziecka jako jednego 
z rodzeństwa lub o kontynuacji 
wychowania przedszkola przez 
rodzeństwo kandydata w placówce 
wskazanej we wniosku o przyjęcie do 
przedszkola na pierwszym miejscu

16 pkt

4. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim 
lub wsparciem asystenta rodziny

oświadczenie rodziców/opiekunów 
o objęciu rodziny nadzorem kuratora, 
wsparciu asystentem rodziny

8 pkt

5.
dziecko jest kandydatem do przedszkola, które 
znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, 
w którym dziecko mieszka

adres zamieszkania na wniosku 
rekrutacyjnym 4 pkt

6.

dziecko uczęszczające do Żłobka Miejskiego lub 
klubu dziecięcego wpisanego do rejestru 
i prowadzącego działalność na terenie miasta 
Wodzisław Śląski

zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do 
żłobka/klubu dzecięcego 2 pkt

§ 2. 

1. Traci moc uchwała Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

2. Traci moc uchwała Nr XXIX/296/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
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§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

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

Przepisy dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli określone w ustawie z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), nakładają obowiązek

ustalenia w drugim etapie rekrutacji kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 w/w ustawy organ

prowadzący ustala kryteria  obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem

zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,

w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki

zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Katalog kryteriów i punktacja zostały opracowane przez zespół dyrektorów wodzisławskich

przedszkoli i zespołów szkolno-przedszkolnych i ma na celu poprawę systemu rekrutacji dzieci,

tym bardziej, że w tym roku po raz pierwszy będzie to nabór elektroniczny.

Wprowadzenie uchwały nie generuje żadnych kosztów.
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