Uchwała Nr XXXII-13/2017
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art.131 ust.4 i ust.6
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin oraz wartość punktową
poszczególnych kryteriów:
Lp. Kryterium
Wartość punktowa
1)
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego
4 pkt
przedszkola.
2)
Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, na terenie
2 pkt
którego siedzibę ma wybrane przedszkole.
3)
Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu, w
4 pkt
roku szkolnym 2017/2018, wynosi co najmniej 8 godzin
dziennie.
4)
Wskazanie danego przedszkola jako przedszkola pierwszego
5 pkt
wyboru.
5)
Kandydat, którego:
20 pkt
a) oboje rodzice rozliczają się w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie, wskazując w rozliczeniu adres
zamieszkania w Gminie Wołomin.
b) jedno z rodziców rozlicza się w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie, wskazując w rozliczeniu adres
zamieszkania w Gminie Wołomin
6)

Kandydat, którego oboje rodziców pracują lub uczą się
w trybie dziennym.

10 pkt

10 pkt

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1:
1) oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania kandydata;
2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilno – prawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego;
3) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
5) dokument potwierdzający spełnienie kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Leszek Czarzasty

