
UCHWAŁA NR XXXIV/262/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych  i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Przasnysz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kryteria do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Przasnysz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, w drugim etapie edukacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwały.

3. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych 
w załącznikach nr 1 i 2  do uchwały, komisja rozpatrująca wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Piotr Jeronim
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       Załącznik Nr  1 do uchwały Nr XXXIV/262/2017 

       Rady Miejskiej w Przasnyszu  

       z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

Kryteria rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

L.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego 

wychowanie przedszkole  w 

przedszkolu/oddziale przedszkolnym 

pierwszego wyboru 

5 pkt Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu 

powyżej podstawy programowej tj. 

powyżej  5 godz. dziennie. 

Za każda 

zadeklarowaną 

godzinę 

powyżej 

podstawy 

programowej 

1 pkt. 

Informacja 

rodziców/opiekunów 

prawnych zawarta w wniosku 

o przyjęcie do przedszkola 

3. Dzieci z rodzin o udokumentowanej 

trudnej sytuacji materialnej. 

3 pkt  Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

4.  Dziecko rodziców pracujących 

zawodowo na terenie Przasnysza. 

4 pkt Oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 
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                                                                                                   Załącznik Nr  2 do uchwały Nr XXXIV/262/2017 

       Rady Miejskiej w Przasnyszu  

       Z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Przasnysz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z 

liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

 

L.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. W szkole obowiązek szkolny spełnia 

rodzeństwo kandydata . 

3 pkt Oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych 

2. Miejsce pracy/prowadzenia 

działalności gospodarczej 

rodziców/opiekunów prawnych 

znajduje się w obwodzie  szkoły. 

2 pkt Oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych o 

miejscu pracy/prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

3.  W obwodzie szkoły mieszkają krewni 

kandydata wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych w 

zapewnieniu właściwej opieki. 

2 pkt Oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych o 

miejscu zamieszkania krewnych 

dziecka i ich pomocy w 

zapewnieniu dziecku właściwej 

opieki. 

4.  Kandydat realizował edukację 

przedszkolną w oddziale 

przedszkolnym  w szkole, w której 

składany jest wniosek . 

2 pkt  Oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata. 
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