Projekt
DRUK Nr 357
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Ożarów Mazowiecki
Na podstawie art. 131 ust. 4-6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 910, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki, odpowiadające im liczby punktów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów – określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów
Mazowiecki, odpowiadające im liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
spoza obwodu szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów – określone w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/372/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów
Mazowiecki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia .................... 2021 r.

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
Lp.

Kryterium

1

Kandydat, którego rodzice mieszkają na terenie
Gminy Ożarów Mazowiecki i rozliczają podatek
dochodowy w Urzędzie Skarbowym jako
mieszkańcy Gminy

Liczba punktów
50 – w przypadku obojga
rodziców/prawnych opiekunów
25 – w przypadku jednego
z rodziców/prawnych opiekunów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
−

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za rok
poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia
aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP3.

−

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub
wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające
naukę w trybie dziennym.
Aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż 3 dni przed
złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego.
Zaświadczenie wydane przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające podleganie
w okresie składania wniosku rekrutacyjnego ubezpieczeniu
społecznemu rolników.

−

2

Kandydat, którego rodzice, bądź prawni
opiekunowie pracują zawodowo, uczą się
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą

20 – w przypadku obojga
rodziców/prawnych opiekunów
10 – w przypadku jednego
z rodziców/prawnych opiekunów

−

−

3

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na
który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub
będzie uczęszczało do tej samej placówki

4

Trudna sytuacja losowa rodziny (uzależnienie,
nieuleczalna choroba, dziecko z rodziny objętej
nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
rodziny)

5
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Dochód na osobę w rodzinie kandydata

10

−

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o uczęszczaniu drugiego dziecka do danej placówki.

−

Dokument potwierdzający trudną sytuację rodziny, np.
zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy
Społecznej, orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające
nadzór kuratora lub jego kopia.

−

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie,
liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie
będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę
w rodzinie dziecka.

10
Od 0 do 1, przy czym:
− 1 pkt. – w przypadku dochodu
niższego lub równego 100%
kwoty, o której mowa w art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 28 listopada 2003

−

−

6
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Kandydat objęty obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego
- dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych,
zamieszkujących w obwodzie danej szkoły, do
której kandydat ubiega się o przyjęcie.

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 111)
Od 0 do 1 pkt. w ujęciu
dziesiętnym - w przypadku
dochodu w wysokości
przekraczającej 100% kwoty,
o której mowa w art. 5 ust.
1 ustawy z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 111) – liczbę
punktów oblicza się dzieląc tę
kwotę przez dochód na osobę
w rodzinie kandydata.
0 pkt. – w przypadku
niewypełnienia oświadczenia.

30

−

Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku
rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia .................... 2021 r.

Kryteria naboru do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
Lp.
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Kryteria

Liczba
punktów

1

Zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki

50

2

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest
rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczało do tej samej placówki

20

3

Niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny
(zamieszkującego w jednym gospodarstwie domowym
z kandydatem)

20

4

Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych
mieszkających na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w Urzędzie
Skarbowym jako mieszkańcy Gminy

10

5

Wielodzietność rodziny kandydata (minimum 3 dzieci w rodzinie)

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów


Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata
na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.



Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu
drugiego dziecka do danej placówki.



Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).



Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za rok
poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia aktualizującego
osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP-3.



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny
kandydata.



Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód
lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzice.



Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Uzasadnienie
Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów
zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy
warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie ustawowe kryteria:
1.wielodzietność rodziny kandydata;
2.niepełnosprawność kandydata;
3.niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4.niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5.niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6.samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7.objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą
pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Kryteria ujęte w uchwale wraz z punktacją zostały
poprzedzone konsultacjami z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z ze zmiany punktacji za dane kryterium oraz doprecyzowania kryteriów
organu prowadzącego określonych w uchwale Nr XXXV/372/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia
23 lutego 2017 r.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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