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UCHWAŁA NR XXXII/230/2017
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów przyznanych kryteriom oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 oraz 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Określa się kryteria, liczbę punktów przyznanych kryteriom oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 4.
Traci moc uchwała nr XV/102/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Krych
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/230/2017
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 marca 2017 r.

l.p.

Kryterium

1

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata
pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym,
prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność
gospodarczą.
Kryterium stosuje się również do
rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko.
Tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych
kandydata pracuje, wykonuje pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się
w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą.
Rodzina kandydata objęta jest nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
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Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać
w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja,
do tego samego przedszkola.
Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać
w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja,
do szkoły podstawowej położonej najbliżej
danego przedszkola.
Rodzice/opiekunowie prawni kandydata
wskazują dane przedszkole jako najbardziej
preferowane dla swojego dziecka.
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Liczba
punktów
6

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium
Oświadczenie rodziców/opiekunów
prawnych.
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Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego.
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Oświadczenie rodzica o ustanowieniu
nadzoru kuratorskiego lub objęciu rodziny
wsparciem asystenta.
-
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Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego.
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