
UCHWAŁA Nr XXXlll295 l17

Rady Miasta Sanoka
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta
Sanoka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie ań. ,18 ust.2 pkt 15, ań,40 ust. 1 iart.41 ust. 1 ustawy zdnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jDz,U,z2016 r. poz, 446zpożn.zm.)
oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 'l4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z2017 r.poz.59)orazań. 1pkt. 1ustawyzdnia 14grudnia2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz, U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Miasta Sanoka

uchwala, co następuje:

§1
Określa się następujące kryteria, liczbę punktow oraz dokumenty niezbędne

do potwierdzenia tych kryteriow na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla

kandydatow do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka.

Prawa miejskie - 'l339

Lp. Kryterła
Liczba

punktów

Dokumsnty
potwierdzające

spełnienie krvteriów

1.

Realizacja obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego przez
dziecko

30
oświadczenie

rodzicow/opiekunow
prawnvch

2.

praca zarobkowa rodzical ow
opiekuna/ow prawnych,
rodzical opieku na prawnego samotnie
wychowującego dziecko lub
prowadze nie przez n ich działalnosci
gospodarczej lub pobieranie nauki
w svstemie dziennvm

25
oświadczenie

rodzicow/opiekunow
prawnych

3.
U częszczan ie rod ze ń stwa
do przedszkola pieruluszego wyboru

20
oświadczenie

rodzicow/opiekunow
prawnvch



4.
Liczba zadeklarowanych godzin pobytu
dziecka w przedszkolu

zakażdą
zadeklarowaną
godzinę 1 pkt.
max. 10 pkt.

oświadczenie
rodzicow/opiekunow

prawnych

5.
U częszczan ie rodze ństwa
do funkcjonującej w poblizu szkoły
lub złobka

10
oswiadczenie

rodzicow/opiekunow
orawnvch

6.
Zamieszkan ie dziecka w najbl iższe1
loka l izacj i przedszkola 5

oświadczenie
rodzicow/opiekunow

prawnvch

§2
W przypadku rownorzędnych wynikow uzyskanych na drugim etapie

postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałow przedszkolnych
w szkołach podstawowych, o pierwszeństwie przyjęcia decyduje.

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka,

§4
Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

U rzędowym Wojewodztwa Podkarpackiego.

1..{ Przewodniczący
Radv Miasta
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Lió:ba
pu*któw

Dokumenty
potwierdzające

spełnienie kryteriów

1,

praca zarobkowa rodzicow na terenie
Gminy Miasta Sanoka:

a) obydwojga rodzicow/op ieku now
prawnych,

10
oświadczenie o
zatrudnieniu lub

prowadzeniu
działalności

gospodarczej
b) jednego z rodzicowlopiekunow
prawnych

5

Zbigni Daszyk


