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Poz. 1158
UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)
Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z przyznaniem im punktów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedno dziecko takiej samej liczby punktów, o przyjęciu
decyduje kolejność złożenia wniosku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/425/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Kultury.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
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Załącznik do uchwały Nr IV/36/2019
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Lp.

Kryterium

1.

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub
rodzic (prawny opiekun) samotnie
wychowujący dziecko wskazali Mielec jako
miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu
podatku dochodowego za rok ubiegły lub
poprzedzający rok ubiegły
Jeden z rodziców (prawnych opiekunów)
dziecka wskazał Mielec jako miejsce
zamieszkania w rocznym rozliczeniu
podatku dochodowego za rok ubiegły lub
poprzedzający rok ubiegły
Oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub
rodzic (prawny opiekun) samotnie
wychowujący dziecko pracują, studiują,
uczą się w trybie dziennym lub prowadzą
pozarolniczą działalność gospodarczą
Jeden z rodziców (prawnych opiekunów)
dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie
dziennym lub prowadzi pozarolniczą
działalność gospodarczą

2.

3.

4.

5.

6.

Zgłoszenie dziecka posiadającego
rodzeństwo uczęszczające do tego samego
przedszkola (nie dotyczy dziecka, którego
rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu
w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, na który odbywa się rekrutacja)
Zgłoszenie dziecka posiadającego
rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego
żłobka lub szkoły podstawowej, w obwodzie
której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy
dziecka, którego rodzeństwo kończy
edukację w szkole w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, na który
odbywa się rekrutacja)

Wartość kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu
potwierdzający spełnianie
kryterium

30 pkt

Kserokopia pierwszej strony
zeznania podatkowego lub
zaświadczenie z urzędu
skarbowego

15 pkt

Kserokopia pierwszej strony
zeznania podatkowego lub
zaświadczenie z urzędu
skarbowego

25 pkt

12 pkt

Zaświadczenie z zakładu pracy,
szkoły lub uczelni, wydruk
z CEIDG (wykonany
nie wcześniej niż na 3 dni przed
złożeniem wniosku)
Zaświadczenie z zakładu pracy,
szkoły lub uczelni, wydruk
z CEIDG (wykonany
nie wcześniej niż na 3 dni przed
złożeniem wniosku)

20 pkt

Oświadczenie potwierdzające
spełnianie kryterium

10 pkt

Zaświadczenie wydane przez
żłobek lub szkołę potwierdzające
spełnianie kryterium

Pod pojęciem „opiekun prawny” rozumie się przysposabiającego, opiekuna wyznaczonego przez sąd lub
osobę pełniącą funkcję rodziny zastępczej.

