UCHWAŁA NR XLVI/305/2021
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sieradz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378; z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) uchwala się co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola oraz
oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.
§ 2. Określa się następujące kryteria stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz oraz odpowiadające im liczby punktów:
1) dziecko obojga rodziców pracujących/prowadzących działalność gospodarczą//studiujących w systemie dziennym
lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym – 2 pkt;
2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do danego przedszkola – 3 pkt;
3) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin – 1 pkt;
4) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec
miasta Sieradza – 1 pkt;
§ 3. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w:
1) § 2 pkt 1 – zaświadczenia/zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu lub z uczelni, wydane
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola,
w przypadku osób prowadzących dzialalność gospodarczą aktualny wpis o działalności gospodarczej;
2) § 2 pkt 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka;
3) § 2 pkt 3 – deklaracja rodzica/opiekuna prawnego dziecka we wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola;
4) § 2 pkt 4 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka;
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sieradz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1501).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Sieradza, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
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