
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.44.2017 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska,  które będą brane pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 

i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

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 z póź. 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 2017 r., poz. 59), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta 

uchwala:  

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć również oddziały przedszkolne w publicznej szkole podstawowej, 

2) kandydacie - należy przez to rozumieć dziecko zamieszkałe na terenie Rudy Śląskiej, którego rodzice 

złożyli wniosek o przyjęcie go do danego przedszkola, 

3) rodzeństwie - należy przez to rozumieć dzieci wychowywane w rodzinie kandydata prowadzącej wspólne 

gospodarstwo domowe, 

4) zatrudnieniu – należy przez to rozumieć również prowadzenie działalności gospodarczej i pobieranie nauki 

w systemie dziennym. 

§ 2. Określa się w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska,  następujące kryteria oraz 

przyznaje się każdemu kryterium odpowiednią liczbę punktów: 

1) pozostawanie rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu – 

16 punktów; 

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszej preferencji  wskazanego we wniosku lub 

szkoły podstawowej realizującej zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w tym samym obiekcie co dane 

przedszkole lub powiązanej organizacyjnie z danym przedszkolem – 8 punktów; 

3) uczęszczanie kandydata do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego, żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat trzech w roku szkolnym 

poprzedzającym rok, na który prowadzony jest nabór  – 4 punkty; 

4) zamieszkiwanie kandydata w odległości nie większej niż 3 km od przedszkola wskazanego we wniosku – 

2 punkty. 
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§ 3. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2 są:  

1) w pkt 1 - zaświadczenia rodziców o zatrudnieniu wydane przez zakłady pracy rodziców, wydruk ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie uczelni 

wyższej o pobieraniu przez rodziców nauki w systemie dziennym, 

2) w pkt 2 – oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub 

szkoły podstawowej mającej siedzibę w tym samym obiekcie co dane przedszkole lub powiązanej 

organizacyjnie z danym przedszkolem, 

3) w pkt 3 - oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który 

prowadzony jest nabór do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego, żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat trzech, 

4) w pkt 4 – oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu kandydata w odległości nie większej niż 3 km od 

przedszkola, do którego ubiega się o przyjęcie wraz z informacją o odległości miejsca zamieszkania 

kandydata od tego przedszkola. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

odpisu lub wyciągu dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

3. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powinny być wystawione w okresie miesiąca 

poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr PR.0007.7.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda 

Śląska. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Kazimierz Myszur 
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