
UCHWALA NR IV/B/lS
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA

w sprawie okreslenia kryteri6w naboru do samorzlldowych przedszkoli na drugim etapie
post~powania rekrutacyjnego oraz dokument6w niezb~dnych do potwierdzania tych kryteri6w.

Na padstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. paz. 594, paz. 645, paz. 1318 z 2014 r. paz. 379, paz. 1072) w zwiqzku z art. 20c
ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzdnia 1991 raku a systemie aswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, paz. 2572, zm.:
Nr 273, paz. 2703, Nr 281, paz. 2781, z 2005 r. Nr 17, paz. 141, Nr 94, paz. 788, Nr 122, paz. 1020, Nr
131, paz. 1091, Nr 167, paz. 1400, Nr 249, paz. 2104, z 2006 r. Nr 144, paz. 1043, Nr 208, paz. 1532, Nr
227, paz. 1658, z 2007 r. Nr 42, paz. 273, Nr 80, paz. 542, Nr 115, paz. 791, Nr 120, paz. 818, Nr 180,
paz. 1280, Nr 181, paz. 1292, z 2008 r. Nr 70, paz. 416, Nr 145, paz. 917, Nr 216, paz. 1370, Nr 235,
paz. 1618, z 2009 r. Nr 6, paz. 33, Nr 31, paz. 206, Nr 56, paz. 458, Nr 157, paz. 1241, Nr 219, paz.
1705, z 2010 r. Nr 44, paz. 250, Nr 54, paz. 320, Nr 127, paz. 857 araz Nr 148, paz. 991, z 2011 r. Nr
106, paz. 622, Nr 112, paz. 654, Nr 139, paz. 814, Nr 149, paz. 887, Nr 205, paz. 1206, z 2012 r. paz.
941 i paz. 979, z 2013 r., paz. 87, paz. 827, paz. 1265, paz. 1317, paz. 1650, z 2014 r. paz. 7, paz. 290,
paz. 538, paz. 598, paz. 642, paz. 811, paz. 1146 i paz. 1877), Rada Miasta Rawa Mazawiecka uchwala,
co nastypuje:

§ 1. Ustala siy kryteria nabaru da samarzqdawych przedszkali na drugim etapie pastypawania
rekrutacyjnega wraz z liczbq punkt6w araz dakumenty niezbydne da patwierdzania tych kryteri6w
zgadnie z zalqcznikiem da uchwaly.

§ 2. Kryteria wraz z liczbq punkt6w araz dakumenty niezbydne da patwierdzania tych kryteri6w,
a kt6rych mawa w § I w rekrutacji na rok szkalny 201512016 abawiqzujq r6wniez wadniesieniu da
addzia16w przedszkalnych w szkalach padstawawych, dla kt6rych arganem prawadzqcym jest Gmina
Miasta Rawa Mazawiecka.

§ 3. Wykananie uchwaly pawierza siy Burmistrzawi Miasta Rawa Mazawiecka.

§ 4. Uchwala wchadzi w zycie pa uplywie 14 dni ad daty aglaszenia w Dzienniku Urzydawym
Wajew6dztwa L6dzkiega.
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Zal,!cznik do Uchwaly Nr IV/13115

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Nazwa kryterium Liczba Dokumenty niezb~dne do potwierdzaniakryteriow
punkt

ow

dziecko, ktorego rodzenstwo kontynuuje edukacjy 15 pkt dane potwierdza dyrektor, na podstawie dokumentacji bydljcej
w przedszkolu lub w szkole podstawowej w posiadanill danej jednostki
w przypadkll dziecka przyjmowanego do oddzialu
przedszkolnego w szkole podstawowei

dziecko, ktorego oboje rodzice (prawni opiekllnowie) 15 pkt dokllrnent poswiadczajljcy zatrudnienie (od ka:i:dego z rodzicow/ prawnych
pracujlj lub studiujlj w trybie stacjonarnym opiekullow): zaswiadczenie z zakladu pracy, w przypadku

samozatrudniellia aktualny wpis do dzialalnosci gospodarczej,
poswiadczenie rozliczania siy z ZUS-em lub Urzydem Skarbowym, itp.
zaswiadczenie z uczelni zawierajljce informacje 0 stacjonarnym systemie
studi6w

dziecko z placowki opiekunczo-wychowawczej oraz 8 pkt zaswiadczenie dyrektora placowki opiekunczo-wychowawczej, wyrok
dziecko wychowujljce siy w rodzinie objytej sljdu rodzinnego
nadzorem kmalOrskim

czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale 7 pkt oswiadczenie 0 planowanym pobycie dziecka powy:i:ej 5 godzin dziennie
przedszkolnym powy:i:ej 5 godzin dzienllie-

dziecko lIczyszczajljce wczeslliej do :i:lobka lub innej 5 pkt oswiadczenie rodzic6w/prawnych opiekun6w 0 uczyszczaniu dziecka do
placowki opieki na dzieckiem do lal :i:lobka lub irll1ej placowki opieki nad dzieckiem do Jat 3
3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Rawa
Mazowiecka - kryterium nie dotyczy dzieci
przyjmowanych do oddzialow przedszkolnych
w szkolach podstawowvch
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