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UCHWAŁA NR XXVI/484/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Bielsko-Biała
Na podstawie art. 131 ust. 4 i ust 6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
Rada Miejska
uchwala
§ 1. Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Bielsko-Biała, wraz odpowiadającą im wartością punktową:
1. Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 64 pkt.
2. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub
ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola – 32 pkt.
3. Kandydat ze stwierdzoną przez lekarza alergią pokarmową (dotyczy kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do Przedszkoli nr 32, 37, 44 realizujących innowację o charakterze żywieniowym) – 16 pkt.
4. Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata)
zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę
w trybie stacjonarnym – 8 pkt.
5. Kandydat, który w roku rekrutacji uczęszcza do żłobka miejskiego w Bielsku-Białej – 4 pkt.
6. Kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie
szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - 2 pkt.
§ 2. Potwierdzenie kryteriów, o których mowa w § 1 następuje w drodze złożenia oświadczenia przez
rodzica.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania
kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę BielskoBiała
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Batycki

