
 

 

UCHWAŁA NR 224/XXXVI/17 

RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Chorzele oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby 

punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria 

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.) w zw. z art. 131 ust. 4 – 6, art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

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

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

samorządowego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Chorzele, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów za kryteria. 

L.p Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium 

1. Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów, 

rodzica zastępczego) pracujących, z udokumentowanym 

zatrudnieniem lub prowadzących działalność 

gospodarczą albo gospodarstwo rolne. Kryterium 

stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego 

dziecko. 

80 Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego 

z rodziców):• zaświadczenie z zakładu pracy,• w przypadku 

samozatrudnienia aktualny wpis do działalności 

gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub 

Urzędem Skarbowym,• zaświadczenie z Urzędu Gminy 

o prowadzeniu gospodarstwa rolnego itp. 

2. Kandydat w danym roku szkolnym podlega 

obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

40 Wniosek o przyjęcie do przedszkola 

3, Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów, 

rodzica zastępczego) kandydata korzystania przez niego 

z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, 

wychowania, opieki i posiłków (po czasie podstawy 

programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 5 godzin 

dziennie. 

10 Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 

zastępczego), dotyczące deklarowanego czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godzin). 

4. Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz 

dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny. 

30 Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 

zastępczego). 

5. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie 

przedszkolne w tym samym przedszkolu. 

10 Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 

zastępczego). 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 36/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Krzysztof Milewski 
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