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UCHWAŁA NR XIII/133/19
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), w związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn.zm.) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Puławy:
L.p.
1.

2.
3.

4.
5.

Kryterium lokalne
Obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie
wychowujących dziecko – rodzic lub opiekun prawny pracują / pracuje lub
studiują / studiuje w systemie stacjonarnym
Rodzeństwo
kandydata
aktualnie
uczęszcza
do
publicznego
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub
publicznego żłobka
Rodzeństwo kandydata aktualnie uczęszcza do:
- publicznego przedszkola lub publicznego żłobka zlokalizowanego
w budynku przedszkola, do którego prowadzona jest rekrutacja
lub
- szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny, do
którego prowadzona jest rekrutacja
Kandydat w czasie postępowania rekrutacyjnego uczęszcza do publicznego
żłobka
Kandydat w czasie postępowania rekrutacyjnego uczęszcza do publicznego
żłobka zlokalizowanego w budynku przedszkola, do którego prowadzona
jest rekrutacja
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

Wartość kryterium
w punktach
20

5

15

5
10
45

2. Spełnienie warunków wymienionych w ust. 1 pkt. 1- 5 rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają
w formie oświadczenia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
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§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXV/326/17 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych
przez Miasto Puławy zmieniona Uchwałą nr XXXVI/336/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXV/326/17 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich
wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Puławy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy
Bożena Krygier

