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Uchwała nr XXXV/22S/2017
Rady Miasta Garwolina
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
liczby punktów przyznanych każdemu kryterium oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późno zm) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59) Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:
§ l.

Dla samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
określa
się
kryteria
na
drugim
etapie
postępowania
rekrutacyjnego
wraz
z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie
z załącznikiem do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik do Uchwały nr XXXV/225/2017
Rady Miasta Garwolina
z dnia 29 marca 2017 rok

Kryterium
l
Dziecko, którego obydwoje rodzice/prawni opiekunowie pracują
zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy lub dziecko
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
Dziecko rodziców/opiekunówprawnych zamieszkałych
na terenie miasta Garwolina i rozliczających podatek dochodowy od
fizycznych w Urzędzie Skarbowym znajdującym się na terenie miast
Garwolina
lub dziecko rodzica/opiekuna prawnego zamieszkałego
na terenie miasta Garwolina i rozliczającego podatek dochodowy od
fizycznych w Urzędzie Skarbowym znajdującym się na terenie miast
Garwolina
Czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddzialeprzedszkolnym będzie
wynosił minimum
8 godzin dziennie
Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza do przedszkola / oddziału
przedszkolnego w szkole zamieszkałe na terenie miasta Garwolina
Łączna liczba punktów

liczba
punktów
2

dokument potwierdzający
~ełnienie kryterium
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10

Oświadczenie
rodzica / opiekuna prawnego
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Oświadczenie
rodzica / opiekuna prawnego
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Oświadczenie
rodzica / opiekuna prawnego

6

Oświadczenie
rodzica / Q2_iekuna prawnego
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