
UCHWAŁA NR XXIV/175/2017
RADY GMINY STOCZEK

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Stoczek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów

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 i ust.6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Stoczek uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub po zakończeniu tego etapu, jeżeli publiczne przedszkola nadal dysponują wolnymi miejscami określa się 
następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Stoczek:

1) Kandydat, którego oboje rodzice pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą  lub uczą się 
w trybie dziennym – 5 pkt., kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko; 

2) Kandydat którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu lub 
uczęszcza do zespołu, w którym prowadzone jest przedszkole - 4 pkt.;

3) Kandydat, którego rodzice zadeklarowali korzystanie z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu 
przez minimum 8 godz. dziennie – 3 pkt., (Czas pobytu dziecka dotyczy dzieci 3-5 letnich); kryterium 
stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko; 

4) Kandydat, którego rodzice zamieszkują na terenie Gminy Stoczek i są podatnikami podatku dochodowego 
od osób fizycznych na rzecz Gminy Stoczek- 3 pkt., kryterium stosuje się również do rodzica samotnie 
wychowującego dziecko; 

5) Kandydat, którego rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim lub opieką asystenta rodziny- 2pkt.;

6) Kandydaci przyjmowani są w kolejności od najstarszego do najmłodszego rocznika:

- dzieci 6-letnie, zamieszkałe na terenie Gminy Stoczek podlegające obowiązkowi odbycia rocznego 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz starsze, którym na podstawie opinii poradni 
psychologiczno- pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego - 35 pkt.;

- 5-latki, zamieszkałe na terenie Gminy Stoczek – 25 pkt.

- 4-latki, zamieszkałe na terenie Gminy Stoczek – 15 pkt.

- 3-latki, zamieszkałe na terenie Gminy Stoczek – 5 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub 
zaświadczenie z uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym;
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2) oświadczenie rodzica dziecka o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo w tym 
samym przedszkolu lub o uczęszczaniu rodzeństwa do zespołu, w którym prowadzone jest przedszkole;

3) oświadczenie rodzica dziecka o deklaracji  korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego 
w danym przedszkolu przez minimum 8 godzin dziennie;

4) oświadczenie rodzica dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Stoczek o byciu podatnikiem podatku 
dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Stoczek;

5) zaświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim wystawione przez kuratora  lub oświadczenie 
rodzica o objęciu rodziny opieką asystenta rodziny;

6) zaświadczenie  rodzica o zamieszkaniu dziecka na terenie gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoczek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kłusek
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