UCHWAŁA NR XL/413/2018
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bytów
Na podstawie art. 131 ust. 4 i ust. 6 oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz
rodzaje dokumentów składanych w celu potwierdzania kryterium w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bytów:
Dokumenty
Liczba
potwierdzające
L.p.
Kryteria rekrutacyjne
punktów
spełnianie
kryteriów
1. Kandydat obowiązany odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne lub kandydat
posiadający prawo do korzystania z
Pisemne
wychowania przedszkolnego lub kandydat z
10
oświadczenie rodzica
odroczonym obowiązkiem szkolnym,
(prawnego opiekuna)
ubiegający się o przyjęcie do przedszkola lub
do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej
2. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje
Pisemne
edukację w tym samym przedszkolu lub
5
oświadczenie rodzica
w oddziale przedszkolnym w szkole
(prawnego opiekuna)
podstawowej
3. Kandydat, którego rodzice (prawni
Dla każdego
Pisemne
opiekunowie) pracują lub prowadzą
rodzica
oświadczenie rodzica
gospodarstwo rolne lub prowadzą
(prawnego
(prawnego opiekuna)
pozarolniczą działalność gospodarczą
opiekuna) – 1
4. Zadeklarowana zwiększona liczba godzin
Pisemne
korzystania z wychowania przedszkolnego
2
oświadczenie rodzica
ponad 5-cio godzinny, bezpłatny czas
(prawnego opiekuna)
wychowania przedszkolnego
§ 2. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz
rodzaje dokumentów składanych w celu potwierdzania kryterium w postępowaniu
rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę Bytów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół:
Liczba
Dokumenty potwierdzające
L.p.
Kryteria rekrutacyjne
punktów
spełnianie kryteriów
1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza
Pisemne oświadczenie
do szkoły podstawowej do której
5
rodzica (prawnego opiekuna)
składany jest wniosek

2.

3.

Kandydat, który uczęszcza w bieżącym
roku szkolnym do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
do której składany jest wniosek
Niepełnosprawność kandydata

4

3

4.

5.

6.

7.

8.

Samotne wychowywanie kandydata w
rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka
przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem)
Wielodzietność rodziny kandydata
(oznacza to rodzinę wychowującą troje i
więcej dzieci)
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Miejsce pracy co najmniej jednego z
rodziców kandydata znajduje się w
obwodzie szkoły podstawowej do której
składany jest wniosek
Kandydat, który uczęszcza w bieżącym
roku szkolnym do przedszkola
położonego w obwodzie szkoły
podstawowej do której składany jest
wniosek

3

Pisemne oświadczenie
rodzica (prawnego opiekuna)
Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
wydane ze względu na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2016, poz.2046),
Prawomocny wyrok sądu
orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu lub
oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem

3

Pisemne oświadczenie
rodzica (prawnego opiekuna)

3

Dokument poświadczający
objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z
2017 r. poz. 697)

2

Pisemne oświadczenie
rodzica (prawnego opiekuna)

1

Pisemne oświadczenie
rodzica (prawnego opiekuna)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2

