
 

 

          
 
      UCHWAŁA NR  XXVIII/236/2017                              

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 
 

z dnia 1 marca 2017 r. 
 

w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto 

Białogard, liczby punktów przyznanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów 

 
 

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, 1579 i 1948) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: 

 
 § 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Białogard są brane pod uwagę 
następujące kryteria, którym przyznaje się następujące liczby punktów określających wartość każdego 
kryterium: 

     
1) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie                               – 5 pkt; 

wychowanie w tym przedszkolu 
2) dziecko, które dotychczas było objęte opieką                                        – 4 pkt; 

w żłobku miejskim w Białogardzie        
3) dziecko obojga pracujących zawodowo rodziców                                  – 3 pkt;                                           
4) dziecko, którego jeden z rodziców  pracuje zawodowo,                – 2 pkt; 

a drugi stara się o podjęcie pracy zawodowej 
 (jest uczestnikiem odpowiedniego kursu, szkolenia)  
bądź jest zatrudniony na okres próbny      

5) dziecko, którego rodzice uczą się w trybie dziennym                            –  1 pkt. 
albo jeden rodzic uczy się w trybie dziennym,  
a drugi pracuje zawodowo lub przysługuje mu renta  
z tytułu niezdolności do pracy       

 
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów,                   

o których mowa w § 1, są odpowiednie oświadczenia rodzica kandydata. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 lutego 2015 r.                     

w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białogard, liczby punktów przyznanych każdemu kryterium oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 949 oraz z 2016 r. poz. 1135). 
 

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

 

 
 


