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Poz. 2806
UCHWAŁA NR XXIII/130/2017
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto
Sokołów Podlaski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto
Sokołów Podlaski, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów dla każdego
kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do Uchwały.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych
funkcjonujących w szkołach podstawowych.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Hardej
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/130/2017
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 16 lutego 2017r.

Kryteria przyjęć dziecka
(kandydata) do przedszkola

Liczba
punktów

Zatrudnienie* obojga rodziców

10

Zatrudnienie* jednego z rodziców

5

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do
tego przedszkola

8

Zadeklarowany przez rodziców czas
pobytu dziecka w przedszkolu powyżej
5 godzin dziennie

1 punkt
za każdą
godzinę

Przedszkole wskazane we wniosku jest
najbliżej
położonym
od
miejsca
zamieszkania dziecka – przedszkolem
publicznym
Uczęszczanie dziecka wcześniej do
żłobka - placówki opieki nad dzieckiem
do lat 3, zarejestrowanej w Mieście
Sokołów Podlaski

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia
kryteriów
Oświadczenie
rodziców o
aktywności zawodowej
Oświadczenie
rodziców o
aktywności zawodowej
Oświadczenie rodzica
Oświadczenie
rodzica
o
planowanym pobycie dziecka
powyżej 5 godzin dziennie

4

Oświadczenie rodzica

2

Zaświadczenie wydane przez
żłobek lub placówkę opieki
nad dzieckiem do lat 3

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę
na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym, osobę
prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej

