
UCHWAŁA NR XV/102/2015
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 
art. 20c ust. 4, ust. 6, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Określa się sześć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego, liczbę punktów za kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 
stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Id: 281425D3-9CC7-44D7-B7E4-78DEA2FEF7EA. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XV/102/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Kryteria naboru do przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

l.p. kryterium liczba 
punktów dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1

Kandydat, który w roku 
kalendarzowym, w którym  
prowadzona jest rekrutacja 

ukończy 5 lub 4 lata lub który 
ukończy 6 lat i otrzymał 
odroczenie od spełniania 

obowiązku szkolnego

40
w przypadku dzieci urodzonych w roku 2010 – decyzja 
dyrektora szkoły,  w obwodzie której dziecko mieszka, o 
odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego

2

Kandydat, którego oboje 
rodzice/opiekunowie prawni 
pracują, wykonują pracę na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczą się w trybie 
dziennym, prowadzą gospodarstwo 
rolne lub działalność gospodarczą 
- kryterium stosuje się również do 

rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego dziecko

30

· zaświadczenie z zakładu pracy  każdego z 
rodziców/opiekunów prawnych;
· w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 
oświadczenie o wpisie działalności gospodarczej do 
CEIDG oraz numer identyfikacyjny w celu 
przeprowadzenia weryfikacji, poświadczenie rozliczania z 
ZUS lub Urzędem Skarbowym;
· zaświadczenie z uczelni wyższej  zawierające informację 
o stacjonarnym systemie studiów;
· zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu rolniczemu 
KRUS.

3

Przedszkole wskazane we wniosku 
jest najbliżej położonym od 

miejsca zamieszkania kandydata / 
miejsca pracy jednego z 

rodziców/opiekunów prawnych - 
przedszkolem

10
dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli 
informacja ta nie została zawarta w dokumencie 
poświadczającym zatrudnienie/studiowanie)

4

Rodzeństwo kandydata 
uczęszczające w roku szkolnym, 

na który prowadzona jest 
rekrutacja do tego samego 

przedszkola

8 -

5
Uczęszczanie rodzeństwa 

kandydata do funkcjonującej w 
pobliżu szkoły

10 Zaświadczenie z placówki lub oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego

6
Dziecko z rodziny objętej 
nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta
20

orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór 
kuratora lub jego kopia lub  zaświadczenie wydane 
przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny 
wsparciem asystenta
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