
 

 

UCHWAŁA NR XXI/160/17 

RADY MIEJSKIEJ W CZYŻEWIE 

z dnia 24 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Czyżew jest organem prowadzącym  

na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446
1)

) oraz 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

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

do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Czyżew: 

1) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym  – 5 punktów,  

2) dziecko, które w następnym roku będzie objęte obowiązkiem przedszkolnym – 3 punkty, 

3) zadeklarowanie przez rodzica/rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub w punkcie przedszkolnym 

powyżej 5 godzin dziennie – 1 punkt za każdą zadeklarowaną godzinę, 

4) dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)  - 12 punktów, 

5) dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi powyżej 100% i nie przekracza 175% kwoty określonej 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2016 r. 

poz. 1518 z późn. zm.)  – 6 punktów, 

6) dochód na osobę w rodzinie dziecka wynosi powyżej 175% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) – 2 punkty. 

§ 2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1, 4, 5 i 6 

będą oświadczenia rodzica/rodziców/opiekunów prawnych, zaś kryteriów w § 1 pkt 2 i 3 – wnioski o przyjęcie 

dzieci. 

§ 3. Traci moc uchwała IV/26/15 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji  

do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

Gmina Czyżew jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 839). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948. 
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§ 5. Uchwała wchodzi i życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Witold Sienicki 
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