
UCHWAŁA NR 228/XXXV/2017
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa 

Leśna

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 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
kryteriów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola (dalej Przedszkole), którego organem 
prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna:

1. oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
(umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) lub prowadzą działalność gospodarczą lub posiadają 
gospodarstwo rolne lub studiują w systemie stacjonarnym (kryterium to stosuje się również odpowiednio do 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) - 20 pkt.;

2. jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
(umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) lub prowadzi działalność gospodarczą lub posiada gospodarstwo 
rolne lub studiuje w systemie stacjonarnym (kryterium tego nie stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego dziecko) - 10 pkt.;

3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do Przedszkola - 5 pkt.;

4. zgłoszony czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi od 2 do 3 godzin powyżej podstawy 
programowej (5 godzin) - 2 pkt.;

5. zgłoszony czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi od 4 do 5 godzin powyżej podstawy 
programowej (5 godzin) - 3 pkt.;

6. rodzice/opiekunowie prawni kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim 
roczne zeznanie podatkowe o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie 
wniosku:

a) gdy zrobili to oboje rodzice/opiekunowie prawni (lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowującego 
dziecko - 15 pkt.,

b) gdy zrobiło to jedno z rodziców/opiekunów prawnych - 8 pkt.

§ 2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów opisanych w § 1, są oświadczenia 
rodziców/opiekunów prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do placówki publicznej lub załączone 
do tego wniosku.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 23/V/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Grzegorz Smoliński
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