
UCHWAŁA NR XXXVI / 240 / 2017 
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Miasto Brzeziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, poz.1579 i poz. 1948), art. 131 ust. 4 i 6  oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Określa się kryteria, które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz odpowiadającą im liczbę punktów: 

1) deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu 8 i więcej godzin dziennie - 5 punktów;

2) dwoje rodziców/opiekunów prawnych dziecka pracuje lub pobiera naukę w systemie dziennym - 4 punkty;

3) jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka pracuje lub pobiera naukę w systemie dziennym - 
3 punkty;

4) rodzeństwo dziecka będzie kontynuowało edukację przedszkolną w tym przedszkolu - 2 punkty.

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, tj.:

1) w zakresie punktu 1 - deklaracja rodziców/opiekunów prawnych o liczbie godzin pobytu dziecka 
w przedszkolu;

2) w zakresie punktu 2 i 3 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy 
na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki 
w systemie dziennym;

3) w zakresie punktu 4 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

§ 2. 1.  Określa się kryteria, które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz 
odpowiadającą im liczbę punktów: 

1) dziecko mieszka w obwodzie tej szkoły - 5 punktów;

2) rodzeństwo dziecka spełnia obowiązek szkolny w tej szkole - 4 punkty;

3) co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka pracuje w obwodzie tej szkoły - 3 punkty;

4) w obwodzie tej szkoły mieszkają krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/prawnych 
opiekunów kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 punkty;

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 są oświadczenia 
rodziców/opiekunów prawnych.

§ 3. 1.  Określa się kryteria, w rekrutacji do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Brzeziny, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
podstawowej oraz odpowiadającą im liczbę punktów: 

1) kandydat realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w tej 
szkole podstawowej - 5 punktów;

2) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej szkole podstawowej - 4 punkty;

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do publicznego przedszkola w mieście Brzeziny - 3 punkty;

4) co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje w obwodzie tej szkoły podstawowej 
- 2 punkty;

5) w obwodzie tej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający 
rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki - 1 punkt.
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2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 są oświadczenia 
rodziców/opiekunów prawnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 5.  Tracą moc uchwały:

1) nr XX/132/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich 
wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego poz. 496);

2) nr  XX/133/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów i ich 
wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Brzeziny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego 
poz. 497).

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Barucki
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