
UCHWAŁA NR XXXIII/288/2017
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym

jest Gmina Wieliszew, które będą brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego

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 ze zm.) oraz  art. 131 ust. 4, 5, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 59) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieliszew jest organem prowadzącym, 
wraz z liczbą punktów za kryteria,

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za kryteria:

1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się oprzyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego wszkole podstawowej, które ma siedzibę wobwodzie szkoły 
podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka — 60pkt,

2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni woparciu oumowę opracę, wykonują 
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się wtrybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 
wychowującego dziecko - 20pkt,

3) dziecko 5-letnie ubiegające się oprzyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wszkole 
podstawowej, które ma siedzibę wobwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania 
dziecka — 25pkt,

4) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na 
terenie Gminy Wieliszew — 6pkt,

5) dziecko, którego rodzeństwo wkolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną 
wprzedszkolu lub oddziale przedszkolnym wszkole podstawowej,do którego oprzyjęcie ubiega się kandydat 
— 2pkt,

6) wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka, przy czym:

a) w przypadku dochodu wwysokości kwoty, októrej mowa wart.5ust.1ustawy zdnia 28listopada 2003r. 
oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. z2016r., poz.1518 zpóźn. zm.) - 1pkt,
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b) w przypadku dochodu w wysokości niższej lub przekraczającej  kwotę, o której mowa w lit. a, liczbę 
punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej,

2) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym,

3) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,

4) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

5) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok 
poprzedni wskazany został adres zamieszkania w Gminie Wieliszew,

6) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym 
przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku 
szkolnym,

7) oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu 
w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

3. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 ustala się zgodnie z art. 131 ust. 9 i 10 ustawy prawo 
oświatowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Marcin Fabisiak
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