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Poz. 2159
UCHWAŁA NR VII/38/15
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Ożarów Mazowiecki
Na podstawie art. 20c ust. 4,5,6,8 i art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 7 i 811) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska,
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie
z załącznikiem do uchwały.
2. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych
w załączniku do uchwały, komisja rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.
§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów o których
mowa w § 1 obowiązują również w odniesieniu do oddziału przedszkolnego w samorządowej szkole
podstawowej w Święcicach w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Cichal
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Załącznik do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 26 lutego 2015 r.

Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

1

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego

30

2

Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni)
pracują/studiują w systemie stacjonarnym

15

3

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie
przedszkolne w danym przedszkolu

12

4

Dziecko, którego rodzice mieszkają na terenie Gminy
Ożarów Mazowiecki i rozliczają podatek dochodowy
w Urzędzie Skarbowym jako mieszkańcy Gminy

10

5

Trudna sytuacja losowa rodziny (uzależnienie,
nieuleczalna choroba, niebieska karta)

6

6

Dochód na członka rodziny: (liczony w oparciu
o kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych –
Dz.U. z 2013r., poz. 1456 ze zm.)
- mniejszy lub równy 50% kwoty
- przekraczający 50% a mniejszy lub równy 100%
- przekraczający 100% a mniejszy lub równy 150%
- przekraczający 150% a mniejszy lub równy 200%
- przekraczający 200%

4
3
2
1
0

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów
Wniosek o przyjęcie dziecka do
przedszkola
Dokument poświadczający zatrudnienie
(od każdego z rodziców): zaświadczenie
z zakładu pracy, w przypadku
samozatrudnienia aktualny wpis do
działalności gospodarczej, poświadczenie
rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem
Skarbowym, itp./ zaświadczenie z uczelni
zawierające informacje o stacjonarnym
systemie studiów

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku
dochodowego do Urzędu Skarbowego
odpowiedniego dla Gminy Ożarów
Mazowiecki jako mieszkaniec gminy (od
każdego z rodziców)
Dokument potwierdzający trudną sytuację
rodziny: zaświadczenie lekarskie,
kserokopia „niebieskiej karty”, itp.
Oświadczenie o wysokości dochodu na
osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie
oraz wysokości dochodu w rodzinie
będącej podstawą do wyliczenia
wysokości dochodu na osobę w rodzinie
kandydata.

