UCHWAI,A NR XL/358/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia26

stycznia2\lT r.

w sprawie okreSlenia kryteri6w stosowanych w postgpowaniu rehrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych, prowadzonych przez Gming - Miasto Tomasz6w
Mazowiecki
Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorz4dzie gminnym (tj.Dz.IJ. z2016r.
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 ) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe ( Dz.IJ,
22017 r. poz.59 ) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co nastgpuje:
$ 1. Okre$la sig kryteria wrM z liczb4 punkt6w na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych, prowadzony ch przez Gming - Miasto
Tomasz6w Mazowiecki :
Lp

2

Kryteria

Liczba punkt6w

Kandydat posiada rodzenstwo w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej lub w szkole w przypadkr,r zespolu szkolno-przedszkolnego,

22

Oboje rodzice kandydata (prawni opiekunowie), aw przypadku samotnego
wychowania dziecka - rodzic ( prawny opiekun ) zatrudnieni s4 na podstawie
ulnowy o pracg, wykonuj4 pracg na podstawie umowy cywilnoprawnej, ucz4
sig wtrybie dziennyrr, prowadz4 gospodarstwo rolne lub pozarolnicz4

t4

dzialalnoSc sosoodarcza

Kandydat pochodzi zrodziny objgtej wsparciem asystenta rodziny lub

3

l0

nadzorem kuratorskinr

Kandvdat zamieszkuje w obwodzie szkotv. w kt6rej znajduje qQ danv oddzial
przedszkolny; kryterrum dotvczv tylko oddzialow przedszkolnvch w szkolach

4

oodstawowvch
Kandydat, ktorego rodzenstwo kandyduje do tego samego przedszkola/oddzialu
orzedszkolneso w szkole oodstawower

5

l,

rodzice (prawni opiekunowie)
$ 2. Spelnianie kryteri6w, wskazanych w $
kandydata potwier dzajE poprzez zlolenie stosownych oSwiadczef .

l0

7

lub rodzic (prawny opiekun)

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
$ 4. Traci moe-Uc-hwala Nr XXII/223/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zdnia 2l stycznia
2016 r. w sprawie okreSlenia kryteri6w stosowanych w postgpowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,

prowadzonych przez Gming
2016 r. poz.454).

-

Miasto Tomasz6w Mazowiecki ( Dz. IJrz. Woj. tr 6dzkiego z dnia 29 stycznia

$ 5. Uchwata wchodzi w Zycie po
tr

uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzEdowym Wojewodztwa

6dzkiego.
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