
 

 

UCHWAŁA NR XXX/3/2017 

RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  

dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów: 

Lp. Kryteria naboru Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryterium 

1. Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie 

prawni pracują zawodowo lub uczą się 

w systemie stacjonarnym 

8 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

2. Kandydat, którego jedno z rodziców/opiekun 

prawny pracuje zawodowo lub uczy się 

w systemie stacjonarnym 

4 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

3. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub 

uczęszczało do danego przedszkola 

3 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

4. Zadeklarowany czas pobytu kandydata 

w przedszkolu przekracza 8 godzin dziennie 

2 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola 

5. Kandydat, wychowuje się w rodzinie objętej 

wsparciem asystenta rodziny 

1 zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy 

społecznej, potwierdzające objęcie rodziny 

wsparciem asystenta 

RAZEM: 18 punktów 
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§ 2. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem 

prowadzącym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 

Lp. Kryteria naboru Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne 

 do potwierdzenia kryterium 

1. Kandydat mieszka w obwodzie szkoły, w której 

zorganizowany jest oddział przedszkolny, do 

którego prowadzona jest rekrutacja 

8 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub 

uczęszczało do danej szkoły 

6 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

3. Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych 

znajduje się w obwodzie szkoły, lub jej bliskiej 

odległości 

3 oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

4. Kandydat, wychowuje się w rodzinie objętej 

wsparciem asystenta rodziny 

1 zaświadczenie wydane przez ośrodek 

pomocy społecznej, potwierdzające objęcie 

rodziny wsparciem asystenta 

RAZEM: 18 punktów 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo. 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tadeusz Orzoł 
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