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UCHWAŁA NR XIX/208/20
RADY MIASTA PIŁY
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piła
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:
§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli, po zakończeniu tego etapu, publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole
podstawowej prowadzonej przez Gminę Piła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:
1) kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, pobierają naukę w trybie dziennym,
prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – 32 punkty;
2) dziecko, które odbyło obowiązkowe szczepienia lub posiadające długotrwale odroczenie ich wykonania
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych –
16 punktów;
3) kandydat, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje, pobiera naukę w trybie dziennym,
prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – 8 punktów;
4) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w tym samym roku szkolnym edukację przedszkolną
w najbardziej preferowanym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej –
4 punkty;
5) kandydat, którego miejsce zamieszkania znajduje się w odległości do 3 km od najbardziej preferowanego
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej – 2 punkty;
6) kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w odległości do
3 km od najbardziej preferowanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej – 1 punkt.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 są:
1) dla kryterium pierwszego – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o pobieraniu nauki w systemie
dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego;
2) dla kryterium drugiego – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o odbyciu przez dziecko
obowiązkowych szczepień lub o długotrwałym odroczeniu ich wykonania określone w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych;
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3) dla kryterium trzeciego – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o pobieraniu nauki w systemie
dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego;
4) dla kryterium czwartego – kopia deklaracji złożona przez rodziców (opiekunów prawnych)
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w najbardziej preferowanym
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej;
5) dla kryterium piątego – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkaniu kandydata
w odległości do 3 km od najbardziej preferowanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej;
6) dla kryterium szóstego – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu pracy, znajdującym się
w odległości do 3 km od najbardziej preferowanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia
kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Piła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2019 r., poz. 1356).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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