
 
UCHWAŁA NR  ……………...2020 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia …………………..2020 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  
do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
 
Na podstawie art. 131 ust. 4, 6 oraz w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 i art. 41 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 

 
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

uchwala: 
 

§ 1 
Określa się następujące kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój: 
 

L.p kryteria punkty dokumenty 

1 

Dziecko będące w obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego 
zamieszkałe na terenie Miasta 

Jastrzębie-Zdrój, dla którego wskazane 
przedszkole pierwszego wyboru jest 

położone najbliżej od miejsca 
zamieszkania 

20 

Oświadczenie rodziców 
o zamieszkaniu dziecka 

na terenie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój i w 

odległości najbliższej 
wskazanego 
przedszkola. 

2 

Dziecko 3, 4, 5-letnie zamieszkałe na 
terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dla 

którego wskazane przedszkole 
pierwszego wyboru jest położone 
najbliżej od miejsca zamieszkania 

10 

Oświadczenie rodziców 
o zamieszkaniu dziecka 

na terenie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój i w 

odległości najbliższej 
wskazanego 
przedszkola. 

3 

Dziecko obojga rodziców (rodzic w 
przypadku samotnego wychowywania 

dziecka) czynnych zawodowo lub 
uczących się w trybie dziennym 

10 

Oświadczenie o 
wykonywaniu pracy w 

ramach stosunku pracy, 
względnie w innej 

formie, bądź 
prowadzeniu 
działalności 

gospodarczej (rolniczej) 
przez obojga rodziców 
lub pobieraniu nauki 
w trybie dziennym. 

4 
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza 
w roku szkolnym 2020/2021 do danego 

przedszkola 
5 

Oświadczenie rodzica o 
uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata 
do danego przedszkola.  

5 

Dzieci z rodzin w których, którykolwiek z 
rodziców otrzymuje świadczenie z 

pomocy społecznej na podstawie ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r o pomocy 

społecznej (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1507 
z późn. zm.)  

5 

Oświadczenie rodzica o 
korzystaniu ze 

świadczeń z pomocy 
społecznej.  

 
 

 
 
 



§ 2 
Traci moc Uchwała nr. I.7.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych 
przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
(Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 08.02.2019 poz. 1199).  

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz dyrektorom publicznych 
przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
 
       /-/ Anna Hetman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2019 r., poz. 1148 
z późn. zm.), ust. 4 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 
jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej 
szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez 
organ prowadzący, 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. Organ 
prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów  

ust. 6  

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje 
każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. 

 W związku z cytowanymi powyżej fragmentami wymienionej ustawy, organ prowadzący 
zobowiązany jest do podjęcia uchwały określającej kryteria naboru w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz odpowiadającej im liczby punktów. 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI 

/-/ Stanisław Faber 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


