
U C H W A Ł A   Nr  254/XXX/17 

RADY MIASTA MILANÓWKA  

 z dnia 28 lutego 2017 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów, wartości punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  oraz art.  131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 60)  Rada Miasta 

Milanówka  u c h w a l a, co następuje:  

§ 1. 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

następujące kryteria wraz z wartością punktową poszczególnych kryteriów  oraz rodzaj 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryterium: 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium  

w punktach 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzający  

spełnianie kryterium 

1. 

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało 

edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym  

na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie dziecka 

do przedszkola 

20 pkt 

Oświadczenie rodzica 

kandydata zawarte we 

wniosku o przyjęcie do 

przedszkola 

2. 

Dziecko, którego  rodzice  (prawni opiekunowie)   

pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie stacjonarnym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

Dla każdego 

rodzica (prawnego 

opiekuna)  12 pkt  

max 24 pkt 

 

Pisemne oświadczenie 

rodzica (prawnego 

opiekuna) 

 

3. 

Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/ 

prawni opiekunowie) rozliczają podatek dochodowy 

od osób fizycznych w urzędzie skarbowym  

w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem adresu 

zamieszkania na terenie Milanówka 

Dla każdego 

rodzica (prawnego 

opiekuna) 28 pkt  

max  56 pkt 

Pisemne oświadczenie 

rodzica (prawnego 

opiekuna) 

    Łączna maksymalna liczba punktów wynosi : 100 pkt 

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja 

rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

     

§ 3. 
 

Traci moc uchwała Nr  15/IV/15 Rady Miasta Milanówka  z dnia  15 stycznia 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia tych kryteriów. 

     § 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Mazowieckiego. 

                  Przewodnicząca 

           Rady Miasta Milanówka 

 

         mgr Małgorzata Trębińska 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Z dniem 26 stycznia 2017 r. został uchylony art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), który stanowił podstawę prawną do wydania 

obowiązującej dotychczas uchwały, regulującej kryteria obowiązujące na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych gminy Milanówek. Obecnie podstawą 

prawną do wydania takiej uchwały stanowi art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Zachodzi więc konieczność podjęcia nowej uchwały zgodnie 

z obecnie obowiązującymi przepisami.  

W niniejszej uchwale proponuje się wprowadzić następujące zmiany w stosunku do poprzedniej tj.: 

1. Wykreślić pierwsze kryterium „Dziecko pięcioletnie oraz dziecko czteroletnie ubiegające się  

o przyjęcie do przedszkola publicznego w Milanówku zamieszkałe na terenie gminy” ponieważ 

od roku szkolnego 2017/2018 gmina ma obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolach 

wszystkim dzieciom zamieszkałym na jej terenie, których rodzice złożą dokumenty  

w postępowaniu rekrutacyjnym i zapis ten byłby sprzeczny z obowiązującym prawem. 

2. Wykreślić drugie kryterium „ Zadeklarowana we wniosku liczba godzin pobytu dziecka  

w przedszkolu publicznym w Milanówku”, ponieważ w obliczu nowych przepisów, kiedy i tak 

musi zapewnić wychowanie przedszkolne wszystkim chętnym – to to kryterium nie ma już 

takiego znaczenia. W przypadku przedszkola za „złotówkę” ten dodatkowy czas w przedszkolu 

nie ma też uzasadnienia ekonomicznego dla gminy. 

3. Wykreślić trzecie kryterium „Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie  

do przedszkola publicznego w Milanówku w roku szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja”, ponieważ ubieganie się rodzin z więcej niż jednym dzieckiem o miejsca  

w przedszkolu nie powinno mieć wpływu na proces rekrutacji i dyskryminacje rodzin 

posiadających jedno dziecko w wieku przedszkolnym. 

4. Zmienić treść 6. kryterium, tak by z jego zapisu jasno wynikało, że dodatkowe punkty 

otrzymują dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie odprowadzają podatki na rzecz Gminy 

Milanówek. 
 

Proponuje się zróżnicować punkty przypisane poszczególnym kryteriom oraz zastosować zabieg, 

który pozwoli na zhierarchizowanie kryteriów określanych przez gminę.. Kryteria ustawowe mają 

jednakową wartość pkt, ale te samorządowe zgodnie z art. 131 ust. 6 Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 59) – mogą mieć już różną wartość i zdecydowanie lepiej, aby właśnie taką miały. 

Cel jest taki – aby te kryteria w największym stopniu różnicowały na II etapie rekrutacji 

kandydatów, tak, aby po przypisaniu pkt było jak najmniej sytuacji, w których po przeliczeniu 

punktów kandydaci mają taką samą wartość punktów.  

W związku z proponowanymi zmianami ulegnie także zmianie wartość poszczególnych  punktów 

za dodatkowe kryteria, tak by ich suma nadal wynosiła 100. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Wąsińska-Jano 


