
UCHWAŁA NR 148/XXIV/17
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkola, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla 
których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym, przyznawania tym kryteriom liczby punktów 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

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, poz. 1579 i poz. 1948) i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów dla dzieci aplikujących do 
przedszkola  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Ciechanowiec w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie w ten sposób, że:

1) dziecko, które w danym roku szkolnym jest objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego – 4 pkt;

2) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym - 4 pkt;

3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej - 2 pkt;

4) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 2 pkt;

5) dziecko, którego jedno z rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym– 1 pkt.

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1, 2,3              
i 5 będą oświadczenia rodzica/rodziców, w § 1 pkt 4 wnioski o przyjęcie dzieci.

§ 2. Traci moc uchwała nr 19/IV/2015 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2015 r.               
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, dla których Gmina Ciechanowiec jest organem prowadzącym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Eugeniusz Święcki
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