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Poz. 411
UCHWAŁA NR XXV/454/2020
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 16 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla
kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia
liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 131 ust. 4, 5, 6 oraz art. 133 ust. 2, 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.1)), Rada Miasta Kielce uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIX/1107/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: " 2) dziecko obojga rodziców/ opiekunów prawnych pracujących lub
studiujących w systemie dziennym lub dziecko samotnego rodzica/ opiekuna prawnego, pracującego lub
studiującego w systemie dziennym – 40 pkt;"
b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym
określonym w Rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko,
u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego
szczepienia ochronnego – 35 pkt;"
2) w § 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) oświadczenie
obowiązkowych szczepień lub długotrwałym odroczeniu;"

rodzica/opiekuna

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1287, 1680, 1681 i 1818.
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o odbyciu
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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