
Określenie kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.
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UCHWAŁA Nr XXXII/309/17
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

1) kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym, kryterium
stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 32
punkty;

2) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego

1.  1  Określić kryteria i punktację kryteriów do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji do
przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn, w sposób
następujący:

§  1. 

#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(15)
#/document/18558680?unitId=art(131)ust(4)
#/document/18558680?unitId=art(131)ust(6)


przedszkolu - 16 punktów;

3) przynajmniej jeden rodzic/prawny opiekun kandydata lub rodzic/ prawny opiekun samotnie
wychowujący kandydata zamieszkuje na terenie Gminy Cieszyn i rozlicza podatek
dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest przeprowadzana
rekrutacja - jako miejsce zamieszkania wskazując Gminę Cieszyn - 8 punktów;

4) kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - 4 punkty;

5) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola - 2 punkty;

6) kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub żłobka - 1 punkt.

2. Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest potwierdzane oświadczeniem rodziców /
opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o miejscu
pracy, studiów lub nauki.

3.  2  Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 5 i 6 jest potwierdzane oświadczeniem
rodziców /rodzica/opiekuna/(ów) prawnych

2) zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego w Cieszynie potwierdzającym fakt złożenia zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz wskazania w tym zeznaniu adresu
zamieszkania na terenie Gminy Cieszyn lub

3) urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą
systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z kopią pierwszej strony
zeznania podatkowego.

4.  3  Spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 jest potwierdzane: 1) kopią pierwszej strony
zeznania podatkowego opatrzoną pieczęcią Urzędu Skarbowego w Cieszynie potwierdzającą
złożenie zeznania lub

§  2. 
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§  3. 
Traci moc uchwała nr XXXI/296/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.

§  4. 



Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Śląskiego.

 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLVII/562/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
(Śląsk.2022.7984) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2022 r.
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 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XLVII/562/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
(Śląsk.2022.7984) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2022 r.
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 § 1 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr XLVII/562/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
(Śląsk.2022.7984) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2022 r.
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