UCHWAŁA NR 486/2017
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
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, ze zm.), 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), Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu gmina Grodzisk Mazowiecki nadal dysponuje wolnymi miejscami
w prowadzonych przez siebie placówkach, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
następujące kryteria wraz z wartością punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj dokumentów
potwierdzających spełnianie kryterium:
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Kryterium

Wartość
kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzającego
spełnianie kryterium

Dziecko objęte obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego
Dziecko pięcioletnie, sześcioletnie i dziecko
z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
ubiegające się o przyjęcie do placówki położonej
w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla
miejsca zamieszkania
Dziecko, którego oboje rodziców/prawnych
opiekunów lub rodzic samotnie je wychowujący,
mieszka w Gminie Grodzisk Mazowiecki
i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku
Mazowieckim
Dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych
opiekunów mieszka w Gminie Grodzisk
Mazowiecki i rozlicza podatek dochodowy od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Grodzisku Mazowieckim
Dziecko, którego oboje rodziców/prawnych
opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie
dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszczać będzie
do placówki pierwszego wyboru.

32

Wniosek o przyjęcie dziecka
do placówki publicznej
Wniosek o przyjęcie dziecka do
placówki publicznej

16

8

Oświadczenia o rozliczaniu podatku
dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku
Mazowieckim lub kserokopie
Grodziskich Kart Mieszkańca

4

Oświadczenie o rozliczaniu podatku
dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku
Mazowieckim lub kserokopia
Grodziskiej Karty Mieszkańca
Oświadczenie o zatrudnieniu,
prowadzeniu działalności gospodarczej
lub pobieraniu nauki
w systemie dziennym.
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1

Oświadczenie o uczęszczaniu
rodzeństwa do placówki pierwszego
wyboru

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w ust. 1,
komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 43/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku mazowieckim z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie okreslenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Joanna Wróblewska
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkola
i szkoły podstawowe ma obowiązek określić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, kryteria
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne
kryteria, w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 roku.
Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiący dotychczasową podstawę
prawną do podjęcia uchwał w tej sprawie został uchylony i zastąpiony rozdziałem 6 w ustawie z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), a uchwała Nr 43/2015 z dnia 4 lutego 2015 r.
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę
Grodzisk Mazowiecki, utraciła moc prawną.
W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim uchwały
w tej sprawie.
Projekt uchwały skierowany został do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu.
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