
 

 

UCHWAŁA NR 140/XXV/17 

RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych 

form wychowania  przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Zambrów  

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, poz. 1579) oraz art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Zambrów: 

1) pozostawanie obojga rodziców  w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej 

 – 2 pkt; 

2) jedno z rodziców kandydata pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą – 1 pkt; 

3) położenie przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy  jednego z rodziców – 1 pkt; 

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 1 pkt; 

5) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z wychowania przedszkolnego powyżej 

5 godzin dziennie – 1 pkt. 

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są: 

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu; 

2) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej; 

3) informacja z Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 jest 

oświadczenie rodziców oraz zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu. 

4. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 jest 

oświadczenie rodziców. 

§ 2. Poprzez wolne miejsca w przedszkolu, o których mowa w art. 131 ust. 7 ustawy prawo oświatowe, 

należy rozumieć sytuację, w której po utworzeniu oddziałów w wyniku zakończonego postępowania 

rekrutacyjnego dla dzieci z terenu gminy Miasto Zambrów, istnieje możliwość uzupełnienia liczby dzieci  

w tych oddziałach bez konieczności tworzenia nowych oddziałów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Korzeniowski 
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