
UCHWAŁA NR XXXI.285.2017
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Halinów

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446z późn. zm.) 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, innych form wychowania 
przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Halinów 
zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Traci moc uchwała NR V.46.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Halinów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów zmieniona uchwałą Nr XVI.142.2016 Rady 
Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXI.285.2017 

Rady Miejskiej w Halinowie 

z dnia 30 marca 2017 roku 

 
Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Halinów oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów 

L.p. Kryteria dodatkowe Sposób dokumentowania Liczba 

punktów 

1. Zamieszkiwanie kandydata na 

terenie gminy Halinów, w 

miejscowości, która jest w 

obwodzie szkoły, przy której 

mieści się przedszkole. Punkty 

naliczane w przedszkolu 

pierwszego wyboru. 

1. Karta zgłoszenia 

2. 1 strona rozliczenia rocznego PIT za 

poprzedni rok do wglądu w ,,przedszkolu 

pierwszego wyboru” z wpisanym miejscem 

zamieszkania na terenie gminy Halinów wraz 

z potwierdzeniem wysłania(złożenia) 

zeznania podatkowego do Urzędu 

Skarbowego. 

32 

2. Uczęszczanie przez 

rodzeństwo kandydata do tego 

samego przedszkola lub szkoły 

przy której się mieści (dotyczy  

również roku szkolnego, na 

który prowadzony jest nabór) 

1. Karta zgłoszenia  16 

3. Pozostawanie obojga rodziców 

(prawnych opiekunów) w 

zatrudnieniu, pobieranie nauki 

w trybie dziennym, 

prowadzenie gospodarstwa 

rolnego lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą. 

Kryterium stosuje się również 

do pracującego/studiującego 

rodzica samotnie 

wychowującego dziecko. 

1 Zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy 

z adnotacją, że są odprowadzane składki na 

ubezpieczenia społeczne lub 

2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

oraz dokument potwierdzający opłacone 

składki do ZUS-u (np. xero przelewu) lub 

 

3. Zaświadczenie o nauce w trybie dziennym lub 

4. Zaświadczenie z KRUS o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego, albo pozarolniczej 

działalności gospodarczej 

rodziców/samotnego rodzica 

8 

4. Pozostawanie jednego z  

rodziców (prawnych 

opiekunów) w zatrudnieniu, 

pobieranie nauki w trybie 

dziennym, prowadzenie 

gospodarstwa rolnego lub 

pozarolniczą działalność 

gospodarczą.. 

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy 

z adnotacją, że są odprowadzane składki na 

ubezpieczenia społeczne lub 

2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

oraz xero przelewu za opłacone składki do 

ZUS-u lub 

3. Zaświadczenie o nauce w trybie dziennym lub 

 

Zaświadczenie z KRUS o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego, albo pozarolniczej 

działalności gospodarczej rodziców/samotnego 

rodzica 

4 

5. Posiadanie przez kandydata 

opinii o specyficznych 

trudnościach w rozwoju 

wydanej przez specjalistyczną 

poradnię. 

Opinia specjalistyczna 2 

 



Uzasadnienie

W związku ze zmianą przepisów oświatowych istnieje obowiązek określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów
przedszkolnych na podstawie art.131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) .




