
UCHWAŁA NR XIV/287/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria 

i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.), na wniosek Radnych Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, 
Kultury i Sportu

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia 
kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz 
liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych 
kryteriów, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej w Tychach oraz ich wartość przez przyznanie odpowiedniej liczby punktów:

Nr Kryterium Liczba 
punktów

1 kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 40
2 kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym 20

3 kandydat, który ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne lub posiada długotrwałe 
odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego 9

4 kandydat,  którego  rodzeństwo  kontynuuje edukację  przedszkolną  w tym samym 
przedszkolu1, edukację szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym 5

5 kandydat,  dla  którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej 
miejsca jego zamieszkania 3

1 dotyczy również oddziałów przedszkolnych
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2) w § 2 w ust.1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) kryterium nr 3 - oświadczenie rodziców o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub 
o posiadaniu długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

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

  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 9015


		2019-12-18T11:28:35+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




