Uchwała Nr 239/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbami przyznawanych punktów oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Celestynów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Celestynów, uchwala co następuje:

§𝟏
Ustala się, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, kryteria naboru do publicznych
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§3
Traci moc Uchwała Nr 24/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Celestynów.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr 239/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 15 lutego 2017 roku

Kryterium
Zamieszkanie w obwodzie szkoły podstawowej,
w obrębie której znajduje się przedszkole, a w
przypadku braku przedszkola w obwodzie danej
szkoły zamieszkanie najbliżej przedszkola
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego
przedszkola,
innej
formy
wychowania
przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej (dotyczy roku szkolnego, na
który prowadzony jest nabór) lub funkcjonującej
w pobliżu szkoły

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

20

Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych

5

Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych

Pozostawanie
rodziców
kandydata
w
zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich
działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki
w systemie dziennym

14 (po 7
pkt dla
każdego
rodzica)

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim
lub wsparciem asystenta rodziny

10

Wskazanie przez rodziców w zeznaniu
podatkowym Gminy Celestynów jako miejsca
zamieszkania

8 (po 4
pkt dla
każdego
rodzica

Dokument potwierdzający
zatrudnienie (od każdego z
rodziców/opiekunów
prawnych): zaświadczenie z
zakładu pracy, w przypadku
samozatrudnienia aktualny
wpis
do
działalności
gospodarczej, poświadczenie
rozliczania się z ZUS lub
Urzędem Skarbowym, itp./
zaświadczenie z uczelni
zawierające informacje o
stacjonarnym
systemie
studiów
Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych
Oświadczenie od każdego z
rodziców/opiekunów
prawnych

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 239/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 15 lutego 2017 roku

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy.
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria
ustawowe, które mają jednakowa wartość. W przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego albo jeżeli po zakończeniu
tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole
podstawowej lub publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje
wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
kryteria, które określa organ prowadzący.

