
UCHW ALA NR Xlll/98/16
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

w sprawie okreslenia kryteriow naboru do przedszkoli miejskich oraz oddzialow przedszkolnych w
szkolach podstawowych, dla ktorych organem prowadz~cym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, na

drugim etapie post~powania rekrutacyjnego oraz dokumentow niezb~dnych do potwierdzania tych
kryteriow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z ~O IS L

poz. ISIS i poz. 1890), art. 20c ust. 4 i 6 w zwiqzku z art. 20 zf pkt I ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0

systemie oswiaty (Oz. U. z 2015, poz. 2156 oraz z 2016, poz. 35 i poz. 64), Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co nastypuje:

§ 1. Ustala siy nastypujqce kryteria naboru do przedszkoli miejskich oraz oddzial6w przedszkolnych w
szkolach podstawowych. dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gl11ina Miasto Rawa Mazowiecka, na drugil11
etapie postypowania rekrutacyjnego wraz z liczbq punkt6w oraz dokumenty niezbydne do potwierdzania tych
kryteri6w:

dziecko z plac6wki opiekunczo-
wychowawczej oraz dziecko wychowujqce
si w rodzinie ob' te" nadzorem kuratorskim
czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale
rzedszkoln m ow ze' 5 odzin dziennie

dziecko uczyszczajqce wczesniej do Zlobka
lub innej plac6wki opieki na dzieckiem do
lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miasto Rawa
Mazowiecka - kryterium nie dotyczy dzieci
przyjmowanych do oddzial6w
rzedszkoln ch w szkolach odstawow ch

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Nazwa kryterium

dziecko, kt6rego rodzenstwo kontynuuje
edukacjy w przedszkolu lub w szkole
podstawowej w przypadku dziecka
przyjmowanego do oddzialu przedszkolnego
w szkole odstawowe'

dziecko, kt6rego samotny rodzic (opiekun
prawny) pracuje lub studiuje w trybie
stacjonarnym albo dziecko, kt6rego oboje
rodzice (opiekunowie prawni) pracujq lub
studiujq w trybie stacjonarnym

Liczba
unkt6w

dane potwierdza dyrektor. na podstawie
dokumentacji bydqcej w posiadaniu danej jednostki

- dokument poswiadczajqcy zatrudnienie samotnego
rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga rodzic6w
(opiekun6w prawnych): zaswiadczenie z zakladu
pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny
wpis do dzialalnosci gospodarczej lub
poswiadczenie rozliczania siy z ZUS-em lub
Urzydem Skarbowym,
- dokument potwierdzajqcy pobieranie nauki przez
samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo
obojga rodzic6w (opiekun6w prawnych) w trybie
stacjonarnym: zaswiadczenie z uczelni zawierajqce
inforl11ac' e 0 stac' onam m s stemie studi6w

zaswiadczenie dyrektora plac6wki opiekunczo-
wychowawczej, orzeczenie sqdu rodzinnego

oswiadczenie 0 planowanym pobycie dziecka
ow ze' 5 odzin dziennie

oswiadczenie rodzic6w (prawnych opiekun6w) 0

uczyszczaniu dziecka do zlobka lub innej plac6wki
opieki nad dzieckiem do lat 3

§ 3. Traci moc uchwala ill IV/13/15 Rady M iasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 stycznia 20 IS L W sprawie
okreslenia kryteri6w nabont do samorzqdowych przedszkoli na drugim etapie postypowania rekrutacyjnego
oraz dokument6w niezbydnych do potwierdzania tych kryteri6w (Ozienik Urzydowy Wojew6dztwa L6dzkiego
z2015 L, poz. 581).



§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym
Wojew6dztwa L6dzkiego.
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