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UCHWAŁA NR IV/25/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską w Nowym Mieście Lubawskim, które będą brane
pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 20c ust. 4, 5, 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811) Rada
Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się cztery kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za kryteria:
1) dochód na osobę w rodzinie dziecka - od 1 do 2 pkt, przy czym:
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równiej 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.)
-2 pkt;
b) w przypadku dochodu w wysokości od 101 – 120 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) - 1 pkt;
2) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt.
3) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą
- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 2 pkt.
4) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/-a w Gminie
Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Nowym Mieście Lubawskim - 1 pkt;
§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów są odpowiednio:
1) oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu
w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata,
2) orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia;
3) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta,
4) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej,
5) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,
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6) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
7) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym
złożone zostało zeznanie, lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
2. Kopie dokumentów wskazanych w ust.1 pkt 2 i 7 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun
prawny dziecka.
3. Przy określeniu dochodu na osobę w rodzinie mają zastosowanie przepisy art. 6 pkt 3 i 4 oraz pkt 14
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 3
pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.114).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
Marcin Deja

