UCHWAŁA NR XVIII/69/16
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 2015,
poz.1515, z późn. zm.) oraz art.20c ust.4, 5 i 6, w związku z art.20zf pkt.1 ustawy z 7 września 1991 roku ustawy o
systemie oświaty (t.j.: Dz.U. 2015, poz.2156, z późn.zm.) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów obowiązujące na drugim i trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Świat Malucha”, Przedszkola Miejskiego Nr 2
oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych
kryteriów, stanowiące załącznik nr 1.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr inż. Józef Sokolik

Id: F7987981-E138-4BB4-BE4D-56852CE6C4C8. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/69/16
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 lutego 2016 r.
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Kryteria
Punktacja
II Etap - Kryteria samorządowe dla kandydatów zamieszkujących
w mieście Wysokie Mazowieckie
Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
12
uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez
jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego
opiekuna
Rodzice dzieci zameldowanych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie
10
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia (za każdą zadeklarowaną godzinę
9
1 pkt) – do uzyskania max.
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym
6
przedszkolu
Rodzice dzieci zamieszkałych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie
5
III Etap - Kryteria samorządowe dla kandydatów zamieszkujących poza Miastem
Wysokie Mazowieckie (W przypadku posiadania wolnych miejsc)
Dzieci z obwodów szkół miasta Wysokie Mazowieckie
12
Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
10
uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez
jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego
opiekuna
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia (za każdą zadeklarowaną godzinę
9
1 pkt) – do uzyskania max.
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym
6
przedszkolu
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych:

1) Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola.
2) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo.
3) Oświadczenie / zaświadczenie o zatrudnieniu / nauce rodziców / opiekunów prawnych.
4) Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta / poświadczenie zameldowania.
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