
UCHWAŁA NR 445/VII/27/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz  art. 131 ust.4, ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Określa kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina               
Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych 
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. 1.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem 
prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią 
liczbę punktów:
1) oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się – 4 punkty;
2) kandydat zamieszkuje  w odległości do 3 km od przedszkola/ oddziału przedszkolnego – 4 punkty;
3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego 

przedszkola/szkoły– 4 punkty;
4) kryterium dochodowe- dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty,              

o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 
2 punkty.
2. Za spełnienie kryteriów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się, gdy każdy z rodziców 

kandydata spełnia, co najmniej jeden z warunków:
1) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;
2) prowadzi działalność gospodarczą  lub prowadzi gospodarstwo rolne;
3) uczy się w trybie dziennym.

§ 3. 1.  Za potwierdzenie spełnienia przez rodziców kandydata kryterium, o którym mowa w § 
2 ust.1 pkt 1, uważa się odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej;
2) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
3) aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego 
Rejestru Sądowego;
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4) zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku 
rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
§ 4. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 dokonuje komisja 

rekrutacyjna w szkole/przedszkolu.
§ 5.  Potwierdzenia spełnienia kryterium, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 dokonuje dyrektor 

przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola/ szkoły.
§ 6.  Potwierdzenie spełnienia kryterium, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4  następuje na 

podstawie oświadczenia rodziców. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/ szkole może 
wystąpić do Burmistrza Gminy  o potwierdzenie tego kryterium przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Cieślawski
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UZASADNIENIE

do uchwały nr 445/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy

szkołach podstawowych jednostka samorządu terytorialnego może określić własne kryteria, które

będą odpowiadały lokalnym potrzebom społecznym i uwzględniały jak najpełniejszą realizację

potrzeb dziecka i jego rodziny. Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego określić można

również kryteria dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Organ prowadzący może określić do

sześciu kryteriów, przyznając im wartość punktową oraz określa dokumenty niezbędne do

potwierdzenia tych kryteriów.

Id: F8FFD877-34B8-4A71-88DC-C1B6052AD362. Uchwalony Strona 1




