
UCHWAŁA NR VI/91/2015
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Kielce, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za 

każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 20c ust. 4,5,6 i 8 oraz art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)), Rada Miasta 
Kielce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się cztery kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli na terenie Miasta Kielce, wraz z ilością odpowiadających im punktów:

1) rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola – 50 pkt.;

2) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym – 40 pkt.;

3) dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym – 30 pkt.;

4) kryterium dochodowe, w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), zwanej dalej "kwotą":

a) miesięczny dochód na członka rodziny poniżej 100 % kwoty – 6 pkt.;

b) miesięczny dochód na członka rodziny od 100 %, a poniżej 150 % kwoty – 5 pkt.;

c) miesięczny dochód na członka rodziny od 150 %, a poniżej 200 % kwoty – 4 pkt.;

d) miesięczny dochód na członka rodziny od 200 %, a poniżej 250 % kwoty – 3 pkt.;

e) miesięczny dochód na członka rodziny od 250 %, a poniżej 300 % kwoty – 2 pkt.;

f) miesięczny dochód na członka rodziny od 300 % kwoty – 1 pkt.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 

poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 
poz. 1705 , z 2010 r. Nr 44, poz. 250 , Nr 54, poz. 320 , Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 , z 2011 r. Nr 106, poz. 
622 , Nr 112, poz. 654 , Nr 139, poz. 814 , Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. 
poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

DZIENNIK URZĘDOWY
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Kielce, dnia 30 marca 2015 r.

Poz. 1044



1) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola;

2) zaświadczenia/e od pracodawców o zatrudnieniu rodzica/ów lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej albo zaświadczenia/e ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę rodzica/ów w trybie 
dziennym;

3) oświadczenie rodzica o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Kielce

Joanna Winiarska
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