
UCHWAŁA NR XLI/391/2017
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria, które będą 

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde 
z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria 
oraz liczbę punktów za kryteria: 

1) do publicznych przedszkoli – zgodnie z Załącznikiem nr 1;

2) do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zgodnie z Załącznikiem                  
nr 2.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1 pkt 1 i 2:

1) zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki przez rodzica w systemie dziennym;

2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;

3) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego 
Rejestru Sądowego potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;

4) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

5) kserokopia opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną;

6) oświadczenie rodziców kandydata 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 
kandydata;

7) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, przy której zorganizowany jest 
oddział przedszkolny – w przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego działającego przy szkole 
podstawowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/267/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przeszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria, które będą brane pod 
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde 
z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. 
poz. 6864). 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.   

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zenon Nadstawny
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Obydwoje 

rodzice pracują 

w pełnym 

wymiarze; jeden 

rodzic pracuje                        

w pełnym 

wymiarze                    

a drugi studiuje; 

obydwoje 

rodzice studiują

Jeden rodzic 

pracuje                       

w pełnym 

wymiarze lub 

studiuje                  

a  drugi rodzic 

pracuje w 

niepełnym 

wymiarze

Jeden rodzic 

pracuje w 

pełnym 

wymiarze 

lub studiuje 

a drugi            

nie pracuje               

i nie 

studiuje

Obydwoje 

rodzice 

pracują             

w niepełnym 

wymiarze 

Jeden rodzic 

pracuje                       

w niepełnym 

wymiarze              

a drugi                     

nie pracuje              

i nie studiuje

10 pkt 8 pkt 6 pkt 6 pkt 1 pkt

3

Kandydat, który ukończy 

czwarty rok życia w roku 

kalendarzowym, w którym 

odbywa się rekrutacja

4

Kandydat posiadający 

opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania 

rozwoju wydane przez 

Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną

5

Kandydat, który ma 

rodzeństwo uczęszczajęce 

do danego przedszkola lub 

który wraz z  rodzeństwem 

rekrutuje się do tego 

samego przedszkola

6.

Dochód na członka rodziny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/391/2017                      

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r.

10 pkt

*przez pracę w pełnym wymiarze należy rozumieć również: 

Rodzice pracujący lub 

studiujący na studiach 

stacjonarnych dziennych*

8 pkt

3 pkt

1. 

2.

Kandydat, który ukończy 

trzeci rok życia w roku 

kalendarzowym w którym 

odbywa się rekrutacja

prowadzenie działalności  gospodarczej lub pracę w gospodarstwie rolnym przez osoby 

objęte Rolniczym Ubezpieczeniem Społecznym.

15 pkt

Ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej 

kandydatów równorzędnej liczby punktów. Kandydat o niższym 

dochodzie na członka rodziny zajmuje wyższe miejsce                                                

w postępowaniu rekrutacyjnym
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Obydwoje rodzice 

pracują w pełnym 

wymiarze; jeden 

rodzic pracuje                 

w pełnym 

wymiarze                

a drugi studiuje; 

obydwoje rodzice 

studiują

Jeden rodzic 

pracuje               

w pełnym 

wymiarze lub 

studiuje              

a  drugi rodzic 

pracuje w 

niepełnym 

wymiarze

Jeden rodzic 

pracuje w 

pełnym 

wymiarze lub 

studiuje a 

drugi nie 

pracuje i nie 

studiuje

Obydwoje 

rodzice 

pracują                

w niepełnym 

wymiarze

Jeden rodzic 

pracuje                  

w niepełnym 

wymiarzea 

drugi nie 

pracuje                    

i nie studiuje

10 pkt 8 pkt 6 pkt 6 pkt 1 pkt

3

Kandydat posiadający 

opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania 

rozwoju wydane przez 

Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną

4

Kandydat , który jest 

zobowiązany do odbycia 

rocznego obowiązkowego 

wychowania 

przedszkolnego

5

Dochód na członka 

rodziny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/391/2017               

Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 22 lutego 2017 r.

*przez pracę w pełnym wymiarze należy rozumieć również: 

prowadzenie działalności  gospodarczej lub pracę w gospodarstwie rolnym przez osoby 

objęte Rolniczym Ubezpieczeniem Społecznym.

1. 

2.

Kandydat, który 

zamieszkuje w obwodzie 

szkoły podstawowej przy 

której zorganizowany jest 

oddział przedszkolny

30 pkt

10 pkt

Ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej 

kandydatów równorzędnej liczby punktów. Kandydat o niższym dochodzie na 

członka rodziny zajmuje wyższe miejsce w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice pracujący lub 

studiujący na studiach 

stacjonarnych dziennych*

8 pkt
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