
UCHWAU Nr 315/XXX/2017 

RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 2 1  lutego 2017 r. 

w sprawie okreilenia kryteriow rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziatow 

przedszkolnych w szkotach podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest gmina 

Miasto i Gmina Serock, ktore bgdq brane pod uwage na drugim etapie postqpowania 

rekrutacyjnego 

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4, 5, 6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo ofwiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), a takie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) Rada Miejska 

w Serocku, uchwala co nastqpuje: 

§ 1 
Uchwata okreila: 

1) kryteria rekrutacji na drugim etapie postqpowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziatow przedszkolnych w szkotach podstawowych, dla ktorych gmina 

Miasto i Gmina Serock jest organem prowadzqcym, wraz z liczbq punktow za kryteria, 

2) dokumenty niezbqdne do potwierdzenia kryteriow. 

9 2 

1. Okresla sie nastqpujqce kryteria obowiqzujqce na drugim etapie postqpowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziatow przedszkolnych w szkotach podstawowych 

oraz liczbq punktow za kryteria: 

1) dziecko objqte obowiqzkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegajqce 
siq o przyjqcie do przedszkola lub oddziatu przedszkolnego w szkole podstawowej, 

ktore ma siedzibq w obwodzie szkoty podstawowej wtafciwej dla miejsca 

zamieszkania dziecka - 60 pkt, 

2) dziecko, ktorego oboje rodzice/opiekunowie prawni sq zatrudnieni w oparciu 

o umowq o pracq, wykonujq pracq na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczq siq 

w trybie dziennym, prowadzq gospodarstwo rolne lub dziatalnoid gospodarczq - 
kryterium stosuje siq rowniei do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowujqcego dziecko - 20 pkt, 

3) dziecko 5-letnie ubiegajqce siq o przyjqcie do przedszkola lub oddziatu 

przedszkolnego w szkole podstawowej, ktore ma siedzibq w obwodzie szkoty 

podstawowej, wtasciwej dla miejsca zamieszkania dziecka - 25 pkt, 

4) dziecko, ktorego rodziclopiekun prawny rozliczajqc podatek dochodowy, wskazuje 
adres zamieszkania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock - 6 pkt, 

5) dziecko, ktorego rodzenstwo w kolejnym roku szkolnym bqdzie kontynuowato 

edukacjq przedszkolnq w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, do ktorego o przyjqcie ubiega sie kandydat - 2 pkt, 



6) wysokoid dochodu na osobc w rodzinie dziecka - od 0 do 1 pkt, przy czym: 

a) w przypadku dochodu w wysokoici mniejszej lub rownej 90% kwoty, o ktorej mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o Swiadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, z poin. zm.) - 1 pkt, 

b) w przypadku dochodu w wysokoici przekraczajqcej 90% kwoty, o ktorej mowa w lit. 
a, liczbq punktow oblicza siq dzielqc tq kwotq przez dochod na osobq w rodzinie 

dziecka. 

2. Dokumentami potwierdzajqcymi spetnianie kryteriow, o ktorych mowa w ust. 1 sq 

odpowiednio: 

1) zaiwiadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaiwiadczenie o wykonywaniu pracy 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

2 )  zaiwiadczenie szkoty/uczelni potwierdzajqcej nauke w trybie dziennym, 
3) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i lnformacji o DziatalnoSci 

Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sqdowego, 

4) zaiwiadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
5) oswiadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka, i e  przy rozliczaniu podatku 

dochodowego za rok poprzedni wskazany zostat adres zamieszkania w gminie Miasto 

i Gmina Serock, 

6) oiwiadczenie rodzicow/prawnych opiekunow dziecka, o kontynuacji edukacji 

przedszkolnej w danyrn przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, 

przez rodzenstwo kandydata w kolejnym roku szkolnym, 

7 )  oiwiadczenie o wysokoici dochodu na osobq w rodzinie, liczbie osob w rodzinie oraz 

wysokoici dochodu w rodzinie bqdqcej podstawp obliczenia wysokoici dochodu na 

osobq w rodzinie kandydata. 

3. WysokoiC dochodu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 7 ustala siq zgodnie z art. 131 

ust. 9 i 10 ustawy prawo oiwiatowe. 

9 3 
Wykonanie uchwaty powierza sic Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

9 4 
Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego. 




