
UCHWAŁA NR VII/56/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019 r. 
poz. 506), 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 dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 kryterium pod liczbą porządkową 1 otrzymuje brzmienie:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające kryterium

1. oboje rodzice / opiekunowie prawni 
dziecka pracują; dotyczy osób 
samotnie wychowujących dzieci

10 - zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy 
każdego z rodziców / opiekunów prawnych,
- w przypadku samozatrudnienia – aktualny wypis 
z ewidencji działalności gospodarczej
- oświadczenie rodzice

2) w § 2 kryterium pod liczbą porządkową 2 otrzymuje brzmienie:

Lp. Kryteria Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające kryteria

2. rodzice / opiekunowie prawni dziecka 
zatrudnieni są na terenie Miasta 
Maków Mazowiecki; dotyczy osób 
samotnie wychowujących dzieci

7 - zaświadczenie z zakładu pracy rodzica / 
opiekuna prawnego - oświadczenie rodzica

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. 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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