Uchwała Nr XIV/185/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r. w
sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem
prowadzącym.
Na podstawie art. 131 ust. 4-6 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Michałowice
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym, § 3 otrzymuje
brzmienie:
„§3. 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego
etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:
Lp. Nazwa kryterium
1)

2)

3)

4)

5)

obydwoje rodzice kandydata pracują,
prowadzą działalność gospodarczą lub uczą
się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się
również
do
rodzica
pracującego/studiującego, rodzica samotnie
wychowującego kandydata.
kandydat
poddany
obowiązkowym
szczepieniom ochronnym określonym w
Rozporządzeniu Ministra w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych lub
dziecko, które ze względów zdrowotnych
ma odroczone obowiązkowe szczepienie
rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego
samego przedszkola lub do klas I-III szkoły
podstawowej, w obwodzie której ma
siedzibę przedszkole.
rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas
IV-VIII szkoły podstawowej, w obwodzie
której ma siedzibę przedszkole.
dochód na osobę w rodzinie kandydata
wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze
zm.).

Sposób dokumentowania

Liczba
punktów

zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo 100 pkt
zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
zaświadczenie lekarskie o odbyciu wszystkich
obowiązkowych szczepień ochronnych lub 80 pkt
zaświadczenie lekarskie o konieczności
odroczenia
obowiązkowych
szczepień
ochronnych ze względu na stan zdrowia.
oświadczenie
rodzica
uczęszczaniu rodzeństwa
przedszkola lub szkoły,

kandydata
kandydata

o
do 60 pkt

oświadczenie
rodzica
kandydata
o 40 pkt
uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
szkoły.
oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w
rodzinie kandydata.
20 pkt

2. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

