
UCHWAŁA NR XLI/313/2017
RADY MIASTA MARKI

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie określenia  kryteriów rekrutacji  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki, które będą brane pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania  każdemu kryterium określonej liczby 
punktów  i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 roku,  poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 59), uchwala się  co następuje:

§ 1. Określa się  kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych Gminy Miasto Marki, które będą brane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 
przyznaje się każdemu kryterium określonej liczby punktów i określa się dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/31/2015 Rady Miasta Marki  z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta Marki

Tomasz Paciorek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 marca 2017 r.

Poz. 2309



Załącznik do Uchwały Nr XLI/313/2017

Rady Miasta Marki

z dnia 22 lutego 2017 r.

Lp.
 Kryteria

 brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania 

rekrutacyjnego

 Punkty
 przyznane za 

spełnianie 
kryterium

 Dokumenty
 potwierdzające spełnianie 

kryteriów

1. Pozostawanie rodziców              
w zatrudnieniu lub prowadzenie 
przez nich działalności 
gospodarczej lub pobieranie nauki 
w systemie dziennym

24 – punkty         
w przypadku 
obojga rodziców;

12 – punktów 
w przypadku 
jednego rodzica.

Jeden z poniższych dokumentów:
- zaświadczenie pracodawcy                   
o zatrudnieniu, albo zaświadczenie  
o wykonywaniu pracy na podstawie 
umowy cywilnoprawnej;
- zaświadczenie szkoły lub szkoły 
wyższej potwierdzające naukę               
w trybie dziennym;
- aktualny wydruk (wykonany 
nie wcześniej niż 3 dni przed 
złożeniem wniosku) ze strony 
internetowej Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowego 
Rejestru Sądowego.

2. Rozliczenie ostatnio złożonego 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Wołominie,          z podaniem 
miejsca zamieszkania w Markach

48- punktów 
w przypadku 
obojga rodziców;

24 punkty –  
w przypadku 
jednego 
z rodziców

Jeden z poniższych dokumentów:
- kopia pierwszej strony rocznego 
zeznania podatku dochodowego           
z potwierdzeniem jego złożenia            
w Urzędzie Skarbowym                         
w Wołominie (kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem);
- oświadczenie rodzica/rodziców 
kandydata o rozliczeniu podatku od 
osób fizycznych w US w Wołominie 
ze wskazaniem miejsca zamieszkania 
w Markach.

3. Zameldowanie kandydata                
i jego rodziców w Markach

12 – punktów za 
zameldowanie 
kandydata;
6 – punktów za 
zameldowanie 
matki;
6 – punktów za 
zameldowanie 
ojca

Oświadczenie rodzica/rodziców          
o zameldowaniu w Markach 
kandydata i rodzica/rodziców.

4. Posiadanie przez kandydata 
rodzeństwa (brat lub siostra 
mieszkająca wspólnie           
z kandydatem) w wieku poniżej 
18 lat lub w wieku poniżej 26 lat 
gdy brat/siostra pobiera naukę 
w systemie dziennym

6 – punktów za 
każdego 
brata/siostrę

Oświadczenie rodzica                                
o posiadaniu rodzeństwa 
spełniającego kryterium.

5. Posiadanie przez kandydata 
rodzeństwa (brat lub siostra 
mieszkająca wspólnie 

6 - punktów Oświadczenie rodzica o posiadaniu 
przez kandydata rodzeństwa 
spełniającego kryterium
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z kandydatem) uczęszczającego 
w roku szkolnym na który 
prowadzona jest rekrutacja,  do 
placówki wskazanej na pierwszym 
miejscu we wniosku, lub 
ubiegającego się wraz 
z kandydatem o przyjęcie do 
placówki wskazanej na pierwszym 
miejscu we wniosku.

6. Ubieganie się o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole, 
położonego najbliżej miejsca 
zamieszkania kandydata – poprzez 
wskazanie takiej placówki na 
pierwszej pozycji we wniosku.

12 - punktów Oświadczenie rodzica kandydata, że 
placówka do której w pierwszej 
kolejności ubiega się o przyjęcie 
kandydat jest 
przedszkolem/oddziałem 
przedszkolnym prowadzącym 
rekrutację,  znajdującym się najbliżej 
miejsca zamieszkania
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