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Poz. 1674
UCHWAŁA NR XLI/854/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Bydgoszcz oraz przyznania każdemu kryterium liczby punktów, a także określenia 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 2016 r.
poz. 446, 1879 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz określa się dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz
:
L.p.

Kryteria

Liczba
punktów

1.

Dziecko 6-letnie ubiegające się o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej położonej w odległości do 3 km od
miejsca zamieszkania

50

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni)
pracują zawodowo lub studiują w trybie stacjonarnym

30

Dokumenty potwierdzające
spełniane kryterium
W przypadku dziecka
z odroczonym obowiązkiem
szkolnym – stosowne opinie
poradni psychologicznopedagogicznej
Zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu albo
zaświadczenie
o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy
cywilnoprawnej; zaświadczenie
uczelni potwierdzające naukę
w trybie stacjonarnym
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3.

4.
5.

6.
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Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało
wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego
wyboru, lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej pierwszego wyboru oraz dziecko, którego
rodzeństwo ukończy edukację przedszkolną
w przedszkolu pierwszego wyboru lub w oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego
wyboru
Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) albo
rodzic (opiekun prawny) mieszkają/a w Bydgoszczy
i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy
Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni)
korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny
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10

---------

5

Oświadczenie według wzoru
określonego w załączniku nr 1
do uchwały

2

2

Zaświadczenie wydane przez
OPS
Orzeczenie sądu rodzinnego
ustanawiające nadzór kuratora
lub jego kopia, lub
zaświadczenie wydane przez
ośrodek pomocy społecznej
o objęciu rodziny wsparciem
asystenta

§ 2. Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkiwaniu w Bydgoszczy i rozliczaniu
podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Miasta
Bydgoszczy
dr Zbigniew Sobociński
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/854/17
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 marca 2017 r.
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania i złożeniu rocznego zeznania
podatkowego PIT w urzędzie skarbowym w Bydgoszczy
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że:
1. moim miejscem zamieszkania jest:
...............................................................................................................................
(podać adres zamieszkania)
2. złożyłam/em zeznanie podatkowe PIT w urzędzie skarbowym w Bydgoszczy.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
...............................
……………….……………………………………………….
(data)

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

