UCHWAŁA NR XVIII/109/2020
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia, stosowanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miasto Młynary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, z późn. zm.) w zw. z art. 131 ust. 4-6, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Miejska w Młynarach uchwala,
co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest
Gmina i Miasto Młynary,
2) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby/podmioty sprawujące
pieczę zastępczą nad dzieckiem,
3) pracujących rodzicach - należy przez to rozumieć zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej, samozatrudnienie lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.
§ 2. Ustala się kryteria oraz ich wartości punktowe do stosowania w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Młynary:
1) kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracują lub uczą się/studiują
w systemie dziennym – 20 pkt,
2) kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego – 15 pkt,
3) kandydat, którego rodzice mają potrzebę zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miejską w Młynarach odrębną uchwałą –
10 pkt,
4) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu – 5 pkt,
§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 są:
1) § 2 pkt 1 – zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub szkołę/uczelnię albo wydruk ze strony
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego, bądź zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku
rekrutacyjnego rodzice kandydata podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
2) § 2 pkt 2 – oświadczenie rodzica, że kandydat, podlega obowiązkowi rocznego przygotowania
przedszkolnego,
4) § 2 pkt 3 – oświadczenie rodzica o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie powyżej 5 godzin
dziennie,
5) § 2 pkt 4 – oświadczenie rodzica w przedmiocie kontynuowania przez rodzeństwo kandydata wychowania
przedszkolnego w przedszkolu,
§ 4. Tracą moc: Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 lutego 2016r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę
Młynary oraz Uchwała NR XXVIII/176/2017 Rady Miejskiej W Młynarach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego
przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Młynary.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

