UCHWAŁA NR V/38/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.), art. 131 ust. 4 – 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 154 ust. 1 i 3
ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się dodatkowe kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj
dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia każdego kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Maków Mazowiecki:
Lp.

Kryterium

1.

oboje rodzice / opiekunowie prawni
dziecka pracują

2.

jedno z rodziców / opiekunów
prawnych
dziecka
pracuje,
a drugie poszukuje pracy
rodzeństwo dziecka uczęszcza do
tego przedszkola
dziecko wychowuje się w rodzinie
objętej nadzorem kuratora lub
wsparciem asystenta rodziny

8

rodzice / opiekunowie prawni
dziecka są płatnikami podatku od
osób fizycznych na rzecz Miasta
Maków Mazowiecki

6

3.
4.

5.

Liczba
punktów
10

Dokumenty potwierdzające kryterium
- zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy
każdego z rodziców / opiekunów prawnych,
- w przypadku samozatrudnienia – aktualny wypis
z ewidencji działalności gospodarczej
- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

8

- oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

6

- orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego
nadzór kuratora, lub
- zaświadczenie wydane przez MOPS o objęciu
rodziny wsparciem asystenta.
oświadczenie
o odprowadzaniu
podatku
dochodowego w Mieście Maków Mazowiecki.

§ 2. Ustala się dodatkowe kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj
dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia każdego kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki dla dzieci
zamieszkałych poza obwodami tych szkół:
Lp.

Kryteria

1.

rodzeństwo
dziecka
spełnia
obowiązek szkolny w tej szkole
rodzice / opiekunowie prawni
dziecka zatrudnieni są na terenie
Miasta
Maków
Mazowiecki

2.

3.
4.

droga dziecka do szkoły jest krótsza
niż do szkoły obwodowej i nie
przekracza 3km
rodzice / opiekunowie prawni
dziecka są pracownikami danej
placówki
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Liczba
punktów
10

Dokumenty potwierdzające kryteria
- oświadczenie rodzica

7

- zaświadczenie z zakładu pracy rodzica /
opiekuna prawnego

7

- oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

6

- oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
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5.

krewni dziecka (np. dziadkowie)
wspierający rodziców w zapewnieniu
mu należytej opieki zamieszkują na
terenie Miasta Maków Mazowiecki

5

- oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oaz rodzaju dokumentów składanych
w celu potwierdzenia spełnienia kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania
przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami szkół
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Dariusz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/38/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia
Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U.
z 2018 r., poz. 996 ze zm.), organ prowadzący publiczne przedszkola i szkoły podstawowe zobowiązany
jest corocznie podać do wiadomości publicznej kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz uzupełniającym do ww. placówek, wraz z wykazem dokumentów potwierdzających spełnienie tych
kryteriów.
Art. 131 ust. 2 – 3 wskazuje tzw. kryteria ustawowe, które są brane pod uwagę na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego oraz ich wagę.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny w szkole
podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami
przeprowadza się drugi etap rekrutacji z zastosowaniem kryteriów ustalonych przez Radę Miejską – tzw.
„kryteriów gminnych” zawartych w niniejszej uchwale.
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