
UCHWAŁA NR 268/XLII/17
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych                                

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chęciny, przyznania tym kryteriom liczby 
punktów oraz 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
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.), w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się:

- kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów,

- dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Chęciny:

L.p. Kryterium Wartość 
kryterium
w punktach

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

1. Miejsce pracy co najmniej jednego 
z rodziców/opiekunów prawnych kandydata 
znajduje się na terenie Gminy Chęciny

2
Zaświadczenie o zatrudnieniu 
wystawione przez pracodawcę
w dacie okresu rekrutacyjnego lub 
zaświadczenie o treści umowy zlecenia 
lub innej umowy cywilnoprawnej, 
kopia aktualnego wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, kopia nakazu 
płatniczego

2. Co najmniej jedno z rodziców/opiekunów 
pobiera naukę w systemie dziennym

2 Zaświadczenie z uczelni, w której 
pobierana jest nauka

3. Co najmniej jedno z rodzeństwa kandydata 
kształci się w placówce oświatowej na 
terenie Gminy Chęciny

2 Zaświadczenie ze szkoły, w której 
kształci się rodzeństwo

4. Co najmniej jedno z rodziców/opiekunów 
prawnych udziela się społecznie 
w organizacjach, fundacjach, 
stowarzyszeniach mających siedzibę na 
terenie Gminy Chęciny i działających na 
rzecz Gminy Chęciny, rodzice/opiekunowie 

2

Oświadczenie rodzica
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prawni kandydata udzielają się 
w jednostkach pomocniczych Gminy 
Chęciny

5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata 
wskazali Gminę Chęciny jako swoje miejsce 
zamieszkania na użytek rozliczeń podatku 
dochodowego

2 Oświadczenie rodzica

§ 2. 1. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium, Komisja 
rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium.

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo 
w przyjęciu przysługuje dzieciom rodziców pracujących.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 35/VII/2015 Rady Miejskiej w Chęcinach  z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oraz 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Chęciny oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Danuta Mochocka
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