
UCHWAŁA NR XXXV/172/2017
RADY GMINY W PUSZCZY  MARIAŃSKIEJ

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz 
rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2016r., poz. 446 z poźn. zm.) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska, stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

2. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Cebula
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Załącznik nr 1 
do UCHWAŁY Nr XXXV/172/2017 

RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ 
z dnia 23 marca  2017r. 

 

Kryteria rekrutacyjne, wartość punktowa poszczególnych kryteriów oraz rodzaje 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska 

Lp. Kryterium rekrutacyjne Wartość 
punktowa 

Wymagane dokumenty 

1 oboje rodzice pracują lub studiują 
dziennie (dotyczy to również rodzica 
samotnie wychowującego dziecko) 

9 pisemne oświadczenie 
rodzica/prawnego 

opiekuna o 
zatrudnieniu/studiowaniu 

w trybie dziennym 
2 wskazanie przez oboje 

rodziców/prawnych opiekunów dla 
celów podatku dochodowego 

miejsca zamieszkania na terenie 
gminy Puszcza Mariańska  (dotyczy 

to również rodzica/ prawnego 
opiekuna samotnie wychowującego 

dziecko) 

8 pisemne oświadczenie 
rodziców/prawnych 

opiekunów o wskazaniu 
miejsca zamieszkania dla 

celów podatku 
dochodowego na terenie 
gminy Puszcza Mariańska 

3 zadeklarowanie pobytu dziecka w 
przedszkolu dłużej niż 5 godzin 

dziennie 

6 Pisemne oświadczenie 
rodzica/prawnego 

opiekuna 
4 rodzeństwo uczęszcza do tego 

samego przedszkola w danym roku 
szkolnym, do którego prowadzona 

jest rekrutacja 

4 Pisemne oświadczenie 
rodzica/prawnego 

opiekuna 

5  trudna sytuacja rodzinna lub 
materialna, pozostawanie rodziny 

pod opieką ośrodka pomocy 
społecznej 

2 oświadczenie o objęciu 
rodziny opieką ośrodka 

pomocy społecznej, 
oświadczenie o trudnej 
sytuacji rodzinnej lub 

materialnej 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Henryk Cebula  
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Załącznik nr 2 

do UCHWAŁY Nr XXXV/172/2017 
RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ 

z dnia 23 marca 2017r. 
 

Kryteria rekrutacyjne, wartość punktowa poszczególnych kryteriów oraz rodzaje 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Puszcza Mariańska 

 

Lp. Kryteria rekrutacyjne Wartość 
punktowa 

Wymagane dokumenty 

1 Kandydat realizował edukację 
przedszkolną w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej do której składany jest 
wniosek o przyjęcie. 

20 Zaświadczenie dyrektora 
danej szkoły 

2 Rodzeństwo kandydata do pierwszej 
klasy będzie kontynuowało edukację 
przedszkolną w przedszkolu, w 
oddziale przedszkolnym lub 
uczęszcza już do danej szkoły 
podstawowej. 

20 Pisemne oświadczenie 
rodzica (prawnego 
opiekuna) 

3 Odległość z miejsca zamieszkania 
kandydata do szkoły podstawowej, 
do której składany jest wniosek o 
przyjęcie, jest mniejsza niż odległość 
do szkoły, w obwodzie której 
kandydat zamieszkuje.  

10 Pisemne oświadczenie 
rodzica (prawnego 
opiekuna)  

 
 

       Przewodniczący Rady Gminy 
 

       Henryk Cebula 
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