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UCHWAŁA NR VI/56/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Krystyna Kościńska; RM Koszalin
dnia 26 lutego 2015 r.

z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, które
będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde
z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 20c ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 8, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz.
141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr
144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791,
Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz.1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz.
1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 145 poz. 917, Nr 219 poz.
1705, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr
106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz 979;
z 2013 r. poz. 87, poz 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz.
642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się pięć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin oraz liczbę punktów za kryteria:
1) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną
w przedszkolu wskazanym we wniosku o przyjęcie jako pierwsze na liście preferowanych przedszkoli –
30 pkt;
2) dziecko, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie
jako pierwsze na liście preferowanych przedszkoli – 30 pkt;
3) wskazanie na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli przedszkola zlokalizowanego najbliższej
miejsca zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola
- 20 pkt;
4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie
wychowującego dziecko – 10 pkt;
5) dziecko, które korzystało z opieki w żłobku – 10 pkt.
§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:
1) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zlokalizowaniu najbliżej miejsca ich zamieszkania
przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli;
2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej;
3) zaświadczenie szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym;
4) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
5) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
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6) zaświadczenie ze żłobka.
2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców (opiekunów prawnych) z kryterium określonego § 1 pkt 1-2
potwierdza dyrektor przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie jako pierwsze na liście preferowanych
przedszkoli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Kościńska
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