
 

 

UCHWAŁA NR 23/V/2015 

RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ 

z dnia 23 lutego 2015 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6, w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ustala się sześć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do przedszkola oraz liczbę punktów za kryteria: 

1. wykonywanie przez oboje rodziców/opiekunów prawnych pracy na podstawie umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej, odbywanie nauki w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub 

pozarolniczej działalności gospodarczej (kryterium to stosuje się również odpowiednio do rodzica/opiekuna 

prawnego samotnie wychowującego dziecko) – 20 pkt, 

2. wykonywanie tylko przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych pracy na podstawie umowy o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej, odbywanie nauki w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub 

pozarolniczej działalności gospodarczej (kryterium tego nie stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko) – 10 pkt, 

3. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do danego przedszkola – 5 pkt , 

4. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż podstawa programowa powyżej 2-3 godzin – 2 pkt, 

5. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż podstawa programowa powyżej 3-5 godzin – 3 pkt, 

6. dzieci rodziców/opiekunów prawnych rozliczających się z podatku od osób fizycznych wg miejsca 

zamieszkania tj. Podkowa Leśna, w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim (kryterium to stosuje się 

również odpowiednio do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) – 15 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. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna: 

Renata Gabryszuk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r.

Poz. 3275
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