
  
 UCHWAŁA NR 36/V/2015  

Rady Miasta Ciechanów  
 z dnia 26 lutego 2015r.  

 

w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do samorządowych przedszkoli  
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  
Gminę Miejską Ciechanów.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku  
z art. 20c ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala, co następuje:  

§ 1 . 

Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów  
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów  
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty  
niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  

§2 . 

Kryteria, o których mowa w § 1 obowiązują w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.  
.  

§3 . 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.  

§4 . 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Mazowieckiego.  

Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów  

Leszek Goździewski  



        Załącznik nr 1  
        do Uchwały Nr 36/V/2015 
                                                                Rady Miasta Ciechanów 
                                                                  z dnia 26 lutego 2015 roku 

Lp. Kryterium 
Dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia kryteriów 

Wartość 
kryterium 

w 
punktach 

 

 
1. 

 
Kandydat w roku szkolnym  2015/16  
podlega obowiązkowi odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego lub posiada 
prawo do opieki przedszkolnej  
(5- lub 4 – latek). 

- 
 

10 

2. 
Do przedszkola lub szkoły uczęszcza  
rodzeństwo kandydata. 

- 5 

3. 

Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze 
czasu pracy lub rodzic samotnie wychowujący 
dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 
(dotyczy tylko naboru do przedszkoli ) 

 
dokument poświadczający 
zatrudnienie (od każdego  
z rodziców/opiekunów prawnych): 
zaświadczenie z zakładu pracy,  
w przypadku samozatrudnienia 
aktualny wpis do działalności 
gospodarczej.  
 
 

 
6 

4. 

 
Deklarowany czas pobytu dziecka  
w przedszkolu powyżej 5 godzin. 
 

Deklaracja  
rodziców 

/prawnych opiekunów 
4 

5. 

 
Kandydat mieszka w obwodzie szkoły, 
w której funkcjonuje oddział  
przedszkolny w szkole podstawowej. 

- 
 
5 
 

 
         Maksymalna liczba punktów   
         możliwa do uzyskania 
 

Przedszkole  
25 

Oddział przedszkolny 20 

                    
 
 
 
 
 
 

 
 


