UCHWAŁA NR XXXVII/300/20l7
RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie określenia
rekrutacyjnym

kryteriów

do przedszkoli

Pułtusk oraz określenia

wraz z liczbą

i oddziałów

dokumentów

punktów obowiązujących

przedszkolnych
niezbędnych

w postępowaniu

w szkołach podstawowych

do potwierdzenia

Gminy

ich spełniania

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, 1579 i 1948), art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Gminy Pułtusk wraz z przyznaną liczbą punktów,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkola
oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gminy Pułtusk.
§ 3. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:
1) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu, wykonywanie czynności na podstawie
umowy cywilnoprawnej, pobieranie nauki w systemie dziennym, prowadzenie przez nich
gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej - 64 punkty;
2) pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu, wykonywanie czynności na podstawie
umowy cywilnoprawnej, pobieranie nauki w systemie dziennym, prowadzenie przez niego
gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej - 32 punkty;
3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, do którego kandydat
ubiega się o przyjęcie - 16 punktów;
4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły funkcjonującej
w pobliżu przedszkola,
do którego kandydat ubiega się o przyjęcie - 8 punktów;
5) zadeklarowanie
uczęszczania do tego samego przedszkola rodzeństwa
kandydata
- 4 punkty.
§ 4. Określa się dokumenty
w § 3:

niezbędne do potwierdzenia

kryteriów,

o których

mowa

1) oświadczenie obojga rodziców o zatrudnieniu, wykonywaniu czynności na podstawie
umowy
cywilnoprawnej,
pobieraniu
nauki w systemie
dziennym,
prowadzeniu
gospodarstwa
rolnego lub działalności
gospodarczej według
wzoru określonego
w załączniku nr 1 do uchwały;
2) kopia deklaracji
o kontynuowaniu
wychowania
przedszkolnego
do którego kandydat ubiega się o przyjęcie złożona przez rodziców;

w

przedszkolu,

3) oświadczenie rodzica/rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły położonej
w pobliżu przedszkola według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 5. Postanowienia § 3 i § 4 dotyczące rodziców dziecka mają odpowiednie
do prawnych opiekunów dziecka.

zastosowanie

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa

Mazowieckiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/300/2017
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 2 marca 2017 r.
(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(numer telefonu)

Oświadczenie
rodzica dziecka

ubiegającego się

o miejsce w

.

na rok szkolny
Ja niżej podpisana/ny

D

.
oświadczam, że:

jestem zatrudniony, wykonuję prace na podstawie umowy cywilnoprawnej
(wskaż właściwe)

D

na czas określony od

D

bezterminowo

do

.

w

.
(pełna nazwa zakładu pracy, miejsca wykonywania

(adres zakładu pracy / miejsce wykonywania

D

pracy)

pracy)

uczę się w trybie dziennym

(nazwa i adres szkoły)

D

prowadzę gospodarstwo

rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą

(adres gospodarstwa

rolnego/

pozarolniczej

działalności

gospodarczej)

Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że jestem świadomy

Data:

odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Podstawa prawna żądania oświadczenia
art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV11/300/2017
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 2 marca 2017 r.
(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(numer telefonu)

Oświadczenie rodzica/ rodziców*
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w pobliżu przedszkola

Oświadczam, że rodzeństwo

mojego dziecka

.
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonego

w

uczęszczającego do

.

(data i miejsce urodzenia)

(adres i nazwa szkoły, do której uczęszcza rodzeństwo

Jestem świadomy odpowiedzialności

data

kandydata)

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.
(czytelny podpis rodzica/rodziców)

* wskazać

właściwe

Podstawa prawna żądania oświadczenia

art,

131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
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