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UCHWAŁA NR IV/25/15
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 20c ust. 4-6 i art.20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art. 16 ust 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7) Rada Miasta
Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasta Bochnia wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:
L.p.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach
50

1.

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego lub ma prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego i ubiega się o przyjęcie do
przedszkola położonego
w odległości do 3 km od miejsca jego zamieszkania

2.

Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują
, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą
się w trybie stacjonarnym lub wykonują rolniczą lub
pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się
również do pracującego/uczącego się w systemie stacjonarnym
rodzica samotnie wychowującego dziecko.

20

3.

Kandydat, na którego przysługuje prawo pobierania zasiłku
rodzinnego lub kandydat wskazany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej lub inne instytucje wspomagające rodzinę,
a w szczególności kandydat, którego rodzina jest objęta
wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratora

15

4.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie
przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

10

5.

Potrzeba rodziny związana z obowiązkami zawodowymi
i rodzinnymi oraz zapewnieniem dziecku, jak najpełniejszej
realizacji potrzeb opiekuńczych, dydaktycznych
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i wychowawczych (dotyczy czasu pobytu dziecka
w przedszkolu):
1) za pobyt dziecka w przedszkolu do pięciu godzin

1

2) za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin
wartość punktów wzrasta o 2 punkty za każdą deklarowaną
godzinę
6.

3 - 11

Kandydaci z równorzędnymi wynikami według starszeństwa
wiekowego.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych
wyników punktowych wymienionych
w poz. od 1 do 5 niniejszej tabeli, gdy dane przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci są rekrutowani wg
starszeństwa wiekowego.

Maksymalna liczba punktów
odpowiada liczbie wolnych miejsc
i otrzymuje ją najstarszy kandydat,
a każde kolejne kwalifikowane
dziecko otrzymuje o jeden punkt
mniej. Minimalna wartość punktowa
kwalifikująca do przyjęcia kandydata
do przedszkola wynosi 1 pkt.

§ 2. Ustala się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów naboru, o których mowa w § 1:
1) w pozycji 1 tabeli - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata;
2) w pozycji 2 tabeli - potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę lub odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji (CEIDG), natomiast fakt pobierania nauki jest potwierdzany zaświadczeniem
wystawionym przez uczelnię, zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów;
3) w pozycji 3 tabeli - zaświadczenie wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bochni lub dokument wystawiony przez instytucję wspomagającą rodzinę;
4) w pozycji 4 tabeli - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata;
5) w pozycji 5 tabeli - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o deklarowanym czasie
pobytu dziecka w przedszkolu;
6) w pozycji 6 tabeli - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata.
§ 3. Kryteria naboru wraz z ustaloną liczba punktów, o których mowa w § 1 oraz rodzaje dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów ustalone w § 2 w rekrutacji, na rok szkolny 2015/2016 obowiązują
również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez
Gminę Miasta Bochnia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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