UCHWAŁA NR XXI/149/16
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę 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 2015 r., poz.
1515 t.j. ze zm., Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1890) oraz art. 20 c ust. 4 i 6, art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 t.j. ze zm.1)), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 296), Rada Miejska
w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale 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) wprowadza się następującą
zmianę: w § 1 wiersz drugi tabeli otrzymuje brzmienie:
Kandydat sześcioletni objęty obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym, kandydat pięcioletni, kandydat
czteroletni 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

1.

50 pkt.

Pisemne oświadczenie
rodzica (prawnego opiekuna).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

1) Dz.

U. z 2014 r. poz. 7, Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1418, 357, dz. U. z 2016 r. poz. 64, poz. 35.
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