UCHWAŁA NR XXXV/358/2021
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i ust 6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), po przeprowadzeniu
konsultacji w trybie uchwały nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji,
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole prowadzone przez Gminę Radzionków,
2) kandydacie - należy przez to rozumieć dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Radzionków, którego rodzice
złożyli wniosek o przyjęcie do danego przedszkola,
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także rodzica samotnie wychowującego dziecko, prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
4) rodzeństwie – należy przez to rozumieć dzieci wychowywane w rodzinie kandydata prowadzącej wspólne
gospodarstwo domowe.
§ 2. Ustala się następujące kryteria wraz z przypisaną im liczbą punktów w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków:
1) kandydat, którego przynajmniej jeden z rodziców zamieszkuje na terenie Gminy Radzionków i rozlicza się
w roku rekrutacji lub w roku poprzedzającym rekrutację z podatku dochodowego od osób fizycznych
według własciwości zamieszkania - 100 pkt.
2) kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie
szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata– 50 pkt.
3) kandydat obojga rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym - 30 pkt;
4) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub ubiega
się o przyjęcie do tego samego przedszkola – 20 pkt.
5) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły obwodowej przedszkola, do którego składany jest
wniosek – 10 pkt.
§ 3. 1. Potwierdzenie kryteriów, o których mowa w § 2 następuje w drodze złożenia następujących
dokumentów przez rodzica:
1) w przypadku kryterium wskazanym § 2 pkt 1 i 2 dla jego potwierdzenia wymagane jest pisemne
oświadczenie rodziców o jego spełnianiu;
2) w przypadku kryterium wskazanym w § 2 pkt 3 dla jego potwierdzenia wymagane jest zaświadczenie
o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy rodziców, zaświadczenie uczelni wyższej o pobieraniu przez
rodziców nauki w systemie dziennym;
3) w przypadku kryterium wskazanym w § 2 pkt 4 i 5 wymagane jest pisemne oświadczenie rodziców
o jego spełnianiu.
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2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii,
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 marca 2017r. w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków oraz Uchwała Nr XLVIII/410/2018 Rady Miasta
Radzionków z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Stefan Hajda
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