UCHWAŁA NR XXVIII/256/18
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form
wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych działających na terenie
Gminy Pyzdry oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 131 ust. 4 i 6 i art. 133 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pyzdry:
Lp.
1.

2.

3.

4.

Kryterium
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, uczą
się w trybie stacjonarnym, prowadzą działalność gospodarczą,
prowadzą gospodarstwo rolne
Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje,
uczy się w trybie stacjonarnym, prowadzi działalność gospodarczą,
prowadzi gospodarstwo rolne
Rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola, do którego
prowadzona jest rekrutacja, do szkoły podstawowej, w której
znajduje się oddział przedszkolny, lub do innej formy wychowania
przedszkolnego
Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5
godzin

Liczba punktów
10

8

6

4

§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla
kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry, jeżeli dana jednostka dysponuje nadal
wolnymi miejscami:
Lp.
1.
2.
3.

Kryterium
Zamieszkanie kandydata na terenie gminy Pyzdry
W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka
Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole
podstawowej i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły.

Liczba punktów
15
12
10

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryterium, o którym mowa w § 1 w tabeli pkt 3 i w § 2 w tabeli pkt 2
dokonuje dyrektor na podstawie dokumentacji przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły
podstawowej.

2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie pozostałych kryteriów z § 1 i § 2 będą odpowiednie
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola,
oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej.
3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja
rozpatrująca wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
§ 4. Traci moc uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych publicznych
form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Pyzdry ( Dz. U. Województwa
Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 2652) oraz uchwała nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 15
kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych szkół podstawowych w gminie Pyzdry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły ( Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z 2015 poz. 2648).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

