
UCHWAŁA NR IV/23/2015
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Kałuszynie.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 
art. 20c, art. 20e i art. 20za ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje :

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Kałuszynie oraz oddziały przedszkolne 
funkcjonujące w Szkole Podstawowej w Kałuszynie oraz Szkole Filialnej w Chrościcach,

2) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,

3) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego oraz publicznej szkoły,

4) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową, Szkołę Filialną oraz Gimnazjum w Kałuszynie,

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły podstawowej i dyrektora 
gimnazjum.

§ 2. 

Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę 
Kałuszyn.

§ 3. 

1) Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się 
dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci realizujących obowiązek 
przedszkolny, dzieci z rodzin spełniających kryteria ustawowe.

2) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

3) W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, o którym mowa w ust. 1, 
dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria 
dodatkowe określone w § 5.

4) Uczniowie do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej na dany rok szkolny, zamieszkali na 
terenie gminy Kałuszyn w obwodach tych szkół, zapisywani są z urzędu.

5) Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny, 
zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do dostatniego 
dnia sierpnia każdego roku.

§ 4. 

1) Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola, wyrażają wolę kontynuowania 
przez ich dziecko edukacji w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania edukacji 
przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie 7 dni ogłoszonym przez dyrektora przedszkola 
początkiem rekrutacji.

2) Deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej wydaje i przyjmuje dyrektor przedszkola.

3) Rodzice zapisujący po raz pierwszy dziecko do przedszkola pobierają deklarację w sekretariacie przedszkola.
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4) W przypadku nie złożenia deklaracji w określonym wyżej terminie, dziecko zostaje skreślone z listy dzieci 
uczęszczających do przedszkola na kolejny rok szkolny.

§ 5. 

1) Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb drugiego etapu 
rekrutacji do przedszkola:

1/ dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu,

w roku szkolnym, w którym trwa rekrutacja, pod warunkiem, że obydwoje rodzice

pracują  -  5 pkt,

2/ dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo  -  4 pkt

3/ dzieci z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej  -  3 pkt,

4/ dziecko ze względu na wiek /pierwszeństwo mają dzieci z roczników starszych/ -

2 pkt,

5/ dziecko pracowników placówek oświatowych  -  1 pkt.

2) Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola należy dostarczyć do 
przedszkola razem z wnioskiem.

3) Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

1/ oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu jego rodzeństwa do przedszkola,

2/ zatrudnienie rodziców – zaświadczenie wydane przez pracodawcę, informację o

Wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3/ oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

4) O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba punktów, o której mowa w ust.1.

5) W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc 
w przedszkolach lub szkołach, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do 
danego przedszkola lub szkoły oraz kolejność na rezerwowej liście dzieci oczekujących na miejsce 
w przedszkolu/szkole.

6) Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.

§ 6. 

1) Przyjmowanie do przedszkola dzieci, które nie uczestniczyły w procesie naboru, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez 
przedszkole listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.

2) Wnioski złożone przez rodziców po okresie naboru, zostają przyjęte przez dyrektora, a dziecko umieszczone 
zostaje na kolejnym miejscu rezerwowej listy oczekujących, zgodnie ze spełnionymi kryteriami pierwszeństwa 
określonymi w § 5 ust. 1.

§ 7. 

1) Kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół 
przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

1/ w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka  -  10 pkt

2/ miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły  -  5 pkt

3/ w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka /babcia, dziadek/ wspierający

rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  -  3 pkt.
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2) W celu wykazania spełniania kryterium o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 rodzice ucznia zobowiązani są 
dostarczyć do wglądu odpowiednio kopię umowy o pracę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych 
dziecka.

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie o upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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