Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Józef Szymański
dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/317/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Miejską Iława, ich punktowania oraz dokumentowania

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
art. 204 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska w Iławie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) kandydacie – oznacza to dziecko, które zostało zgłoszone do postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Miejską Iława;
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad
dzieckiem;
3) wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola – oznacza to wniosek składany w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Miejską Iława, według wzoru dostępnego w tym przedszkolu, będący podstawą zgłoszenia dziecka do postępowania
rekrutacyjnego;
4) oświadczeniu rodzica – oznacza to pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą
nad dzieckiem, zawarte w treści wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola, według wzoru dostępnego w przedszkolu
publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.
§ 2. Na potrzeby przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminę Miejską Iława ustala się następujące kryteria wraz z odpowiadającymi im wartościami punktowymi oraz dokumentami
niezbędnymi do ich potwierdzenia:

L.p.

Kryterium

Ilość punktów za
spełnienie
kryterium

1.

Podleganie przez kandydata rocznemu
obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu

30 punktów

Wniosek zgłoszenia dziecka do
przedszkola

2.
3.

Zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie
stacjonarnym przez obydwoje rodziców kandydata
Zatrudnienie jednego z rodziców kandydata
Uczęszczanie do przedszkola, w którym
rozpatrywany jest wniosek rodzeństwa kandydata,
w ciągu trzech lat poprzedzających rekrutację lub
uczęszczanie kandydata do żłobka publicznego
w Iławie
Zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci
korzystania z pełnej oferty przedszkola powyżej
osiem godzin dziennie
Zamieszkiwanie przez kandydata w obwodzie
szkoły na obszarze którego przedszkole ma swoją
siedzibę

15 punktów

Oświadczenie rodziców/rodzica

5 punktów

Oświadczenie rodzica

4 punkty

Oświadczenie rodzica

3 punkty

Wniosek zgłoszenia dziecka do
przedszkola

2 punkty

Wniosek zgłoszenia dziecka do
przedszkola

4.
5.
6.

Rodzaj dokumentu potwierdzający
spełnianie kryterium

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/187/16 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, ich
punktowania oraz dokumentowania (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1031)
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
mgr Wojciech Szymański
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