
UCHWAŁA NR XXVI/249/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH 

z dnia 2 marca 2017r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów 

oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów      

w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych     

w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Kozienice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 i art. 204 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ( Dz .U. z 2017 r. 

poz. 60 )   Rada Miejska w Kozienicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwała określa: 

1) Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-

stawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą 

punktów, 

2) Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

§ 2. 

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wy-

chowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice: 

1) Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym ubiegające się o przy-

jęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  - 10 pkt  

2) Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 3 pkt 

3) Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub dzia-

łalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko  -  5 pkt  

4) Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziec-

ka/miejsca pracy jednego z rodziców - 1 pkt 

5) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola lub do szkoły podsta-

wowej  funkcjonującej w pobliżu przedszkola. 5 pkt. 

§ 3. 

Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) 

dziecka składane razem z wnioskiem. 



§ 4. 

Traci moc Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia nie-

zbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Mariusz Prawda 

 


