
UCHWAŁA NR XLIII/240/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez gminę Międzylesie, branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria, wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzylesie: 

1) dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni/rodzic samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę 
na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno- prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą – 12 pkt; 

2) rodzeństwo kandydata kontynuuje uczęszczanie do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 5 pkt; 

3) zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych/rodzica samotnie wychowującego kandydata do 
korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola/oddziału przedszkolnego (po czasie realizacji podstawy 
programowej w wymiarze 5 godzin dziennie) przez cały rok szkolny– 8 pkt; 

4) dziecko, wychowujące się w rodzinie mającej trudną sytuację rodzinną, wychowawczo-opiekuńczą. 
Rodzina jest objęta stałą pomocą przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 7 pkt; 

5) dziecko, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania z publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej – 10 pkt. 

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w §1 są zaświadczenia lub 
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. 

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrująca 
nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 3. O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/209/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 marca 2018 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez gminę Międzylesie, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia oraz uchwała Nr XL/221/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzylesie, branych pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Międzylesiu 

 
 

Jerzy Marcinek 
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