
Projekt

z dnia  14 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz 
rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

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

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów 
składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Mszczonów:

L.p. Kryteria rekrutacyjne. Liczba 
punktów.

Dokumenty 
potwierdzające 

spełnianie 
kryteriów.

1. Kandydat sześcioletni, kandydat pięcioletni, kandydat czteroletni, kandydat 
trzyletni oraz kandydat  z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegający się o:
a) przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu 
przedszkolnego przy szkole podstawowej  - mieszkający w miejscowości 
położonej w obwodzie szkoły podstawowej, w której znajduje się ten oddział 
przedszkolny/ punkt przedszkolny pierwszego wyboru,
lub
b) przyjęcie do przedszkola - mieszkający w miejscowości położonej             
w obwodzie szkoły podstawowej znajdującej się najbliżej przedszkola

50 pkt. Pisemne 
oświadczenie 
rodzica (prawnego 
opiekuna).

2. Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację                     
w przedszkolu pierwszego wyboru, oddziale przedszkolnym   w szkole 
podstawowej /punkcie przedszkolnym pierwszego wyboru lub                                
w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny/ punkt 
przedszkolny pierwszego wyboru.

10 pkt. Pisemne 
oświadczenie 
rodzica (prawnego 
opiekuna).

3. Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują/ wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej/ prowadzą gospodarstwo rolne/ prowadzą 
pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym.

Dla każdego
rodzica

(prawnego
opiekuna) - 

5 pkt.
max 10 pkt

Pisemne 
oświadczenie 
rodzica (prawnego 
opiekuna).

4. Kandydat, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) 
mieszkają w Gminie Mszczonów i rozliczają podatek dochodowy od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie lub płacą ubezpieczenie 
w KRUS w Żyrardowie.

Dla każdego
rodzica

(prawnego
opiekuna) - 

10 pkt.
max 20 pkt

Pisemne 
oświadczenie 
rodzica (prawnego 
opiekuna).

5. Kandydat z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem 
kuratorskim.

5 pkt. Pisemne 
oświadczenie 
rodzica (prawnego 
opiekuna).

Id: 49299088-CF36-4AD2-80DD-55743D9C5E26. Projekt Strona 1



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Traci moc uchwala Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia  21 stycznia 2015 r.   w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów 
składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2015 r. poz. 1222 oraz z 2016 r. 
poz. 3238).

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Z dniem 26 stycznia 2017 r. wszedł w życie rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Zgodnie z art. 131 ww. ustawy, do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów
spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania
przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa wyżej mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane
publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna
forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów
oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną
wartość. Kryteria, wartości punktowe poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów składanych w celu
potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
określały dotychczas:  uchwala Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów
dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r.
poz. 1222 oraz z 2016 r. poz. 3238).
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