
 

 

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 17 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których  

organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków  

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz.59) uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o publicznym przedszkolu należy przez to rozumieć publiczne 

przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina Stalowa Wola jest 

organem prowadzącym. 

§ 2. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola: 

1) kandydat, którego rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie 

dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 20 pkt; 

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do wybranego przedszkola – 10 pkt; 

3) kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie - 8 pkt; 

4) kandydat, którego rodzina jest pod opieką miejskiego ośrodka pomocy społecznej - 6 pkt. 

2. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów. 

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1: 

1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub 

o pobieraniu nauki w systemie dziennym; 

2) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola; 

3) oświadczenie rodziców o planowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin 

dziennie; 

4) oświadczenie rodziców, że rodzina objęta jest opieką miejskiego ośrodka pomocy społecznej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 marca 2017 r.

Poz. 980



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli 

 

 

Stanisław Sobieraj 
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