UCHWAŁA Nr XXXVI/358/2017
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta
Tarnowa jest organem prowadzącym
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 z późn. zm.1)), art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się następujące
kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów:
1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo
kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego
lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;
2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy
jednego
z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;
3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma
być przyjęty kandydat – 10 pkt.
§ 3. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są:
1) w przypadku kryterium określonego w § 2 pkt 1:
a) oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu bądź studiowaniu
w systemie stacjonarnym, albo
b) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) samotnie
o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym;

wychowującego

kandydata

2) w przypadku kryterium określonego w § 2 pkt 2 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
kandydata
o jego miejscu pracy;
2. W przypadku kryterium określonego w § 2 pkt 3 – dane potwierdza dyrektor przedszkola,
o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu
przedszkola.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie
Kazimierz Koprowski
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