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Poz. 3474
UCHWAŁA NR XVI.163.2020
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019r. poz. 1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248), w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506,
poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki zgodnie z załącznikiem do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV.24.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2019 r. poz. 1334).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Dariusz Kulma

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
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Załącznik do uchwały Nr XVI.163.2020
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 9 marca 2020 r.

Kryterium
Dziecko, którego oboje
rodzice/opiekunowie prawni albo
rodzic/opiekun prawny – w przypadku
samotnego rodzica/opiekuna prawnego mieszkają/a w Mińsku Mazowieckim
i rozliczają/a podatek dochodowy od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Mińsku Mazowieckim, wskazując w
zeznaniu podatkowym jako miejsce
zamieszkania podatnika – miejscowość:
Mińsk Mazowiecki

Liczba
punktów
64

Pozostawanie obojga
rodziców/opiekunów prawnych
kandydata w zatrudnieniu lub
prowadzenie przez nich działalności
gospodarczej albo pobieranie nauki w
systemie dziennym.

32

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do
tego przedszkola/szkoły podstawowej
(dotyczy roku szkolnego, na który
prowadzony jest nabór)
Wychowywanie dziecka w rodzinie
posiadającej dwoje dzieci

16

Dziecko kandyduje do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej,
w której będzie spełniało obowiązek
szkolny zgodnie z ustalonym przez
Miasto obwodem. Kryterium dotyczy
również wszystkich kandydatów do
Przedszkola Miejskiego Nr 2
zamieszkałych w obwodzie Szkoły
Podstawowej Nr 2
Pozostawanie jednego z
rodziców/opiekunów prawnych

4

8

2

Dokumenty niezbędne do potwierdzania
kryteriów
Kopia pierwszej strony zeznania
podatkowego lub zaświadczenie z
urzędu skarbowego potwierdzające fakt
złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego
dochodu (poniesionej straty).
Załączona do wniosku kopia ma być
opatrzona prezentatą urzędu
skarbowego, w którym zostało złożone
zeznanie, a w przypadku złożenia
zeznania przez elektroniczną skrzynkę
podawczą systemu teleinformatycznego
administracji podatkowej należy dołączyć
poświadczenie odbioru (UPO).
Dokument poświadczający
zatrudnienie :
- zaświadczenie z zakładu pracy,
- w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie o pobieraniu nauki w
systemie dziennym
-

Oświadczenie rodziców/opiekunów
prawnych lub rodzica/opiekuna
prawnego – w przypadku samotnego
rodzica/opiekuna prawnego
-

Dokument poświadczający
zatrudnienie :
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kandydata w zatrudnieniu lub
prowadzenie przez niego działalności
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- zaświadczenie z zakładu pracy,
- w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie o pobieraniu nauki w
systemie dziennym

