
UCHWAŁA NR LIV/550/22 
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia 
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław 
Śląski: 

Kryteria Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia kryteriów 

dziecko, którego  rodzice lub prawni 
opiekunowie (w tym rodzic samotnie 
wychowujący lub prawny opiekun samotnie 
wychowujący), którzy pracują lub 
studiują/uczą się w trybie stacjonarnym lub 
prowadzą działalność gospodarczą;  

32 pkt dokument poświadczający zatrudnienie (do 
każdego z rodziców/prawnych opiekunów), 
zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające 
informację o stacjonarnym systemie 
studiów/nauki, wypis z CEIDG 

rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało 
edukację w tym samym przedszkolu w roku 
szkolnym, którego dotyczy wniosek lub 
zgłoszenie jednocześnie do tej samej 
placówki dwojga lub więcej dzieci 

16 pkt oświadczenie na wniosku o przyjęcie 
do przedszkola 

dziecko, dla którego przedszkole pierwszego 
wyboru jest przedszkolem znajdującym się w 
obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka 

8 pkt oświadczenie na wniosku o przyjęcie do 
przedszkola 

dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym 
postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola 
wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako 
pierwsze na liście wybranych przedszkoli i 
nie zostało przyjęte do tego przedszkola 

4 pkt oświadczenie na wniosku o przyjęcie do 
przedszkola  

dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka 
lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 
działalność na terenie miasta Wodzisławia 
Śląskiego 

2 pkt zaświadczenie wydane przez żłobek lub klub 
dziecięcy 

dziecko, którego tylko jeden z rodziców lub 
prawnych opiekunów pracuje lub 
studiuje/uczy się w trybie stacjonarnym lub 
prowadzi działalność gospodarczą 

1 pkt dokument poświadczający zatrudnienie, 
zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające 
informację o stacjonarnym systemie 
studiów/nauki, wypis z CEIDG 
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§ 2.  

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 potwierdzenia 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski. 

§ 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. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 
 
 

Dezyderiusz Szwagrzak 
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