
UCHWAŁA NR XIII /186/2019
RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława,
zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

oraz przyznania określonej liczby punktów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się kryteria rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Ustala się kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych 
szkół wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
w przedszkolu lub szkole podstawowej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 4.  Traci moc UCHWAŁA Nr V/46/2019 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 22 stycznia 2019 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019 r. poz. 1393).

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Lech Prejs

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 15696



Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XIII/186/2019 

Rady Miasta Mława  

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

Kryteria rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego 

 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium   

w 

punktach 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzającego 

spełnianie kryterium 

1. 

Kandydat, którego rodzeństwo będzie 

kontynuowało w danym roku szkolnym edukację 

w tym samym przedszkolu, przedszkolu  

lub szkole podstawowej wchodzącej w skład 

zespołu placówek oświatowych, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej. 

20 

Dane potwierdza dyrektor przedszkola 

lub szkoły podstawowej  

na podstawie posiadanej 

dokumentacji. 

2. 

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje  

do przedszkola, przedszkola lub szkoły 

podstawowej wchodzącej w skład zespołu 

placówek oświatowych, oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej. 

20 
Oświadczenie rodzica kandydata. 

3. 

Kandydat, którego rodzic lub opiekun prawny  

albo rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają  

w Mieście Mława i rozliczają podatek 

dochodowy od osób fizycznych w urzędzie 

skarbowym na terenie Miasta Mława 

35 
Oświadczenie rodzica kandydata. 

4. 

Pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio 

rodzica samotnie wychowującego kandydata  

w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa 

rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej 

lub pobieranie nauki w trybie dziennym 

stacjonarnym  

24 

Jeden z poniższych dokumentów: 

- oświadczenie rodzica kandydata  

o zatrudnieniu; 

- zaświadczenie szkoły lub szkoły 

wyższej potwierdzające naukę  

w trybie dziennym; 

- aktualny wydruk (wykonany  

nie wcześniej niż na 3 dni przed 

złożeniem wniosku) ze strony 

internetowej Centralnej Ewidencji  

i Informacji Działalności 

Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego; zaświadczenie wydane 

przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
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Społecznego, potwierdzające 

podleganie w okresie składania 

wniosku rekrutacyjnego 

ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

5. 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0  

do 1 pkt, przy czym: 

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej 

lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018  

poz. 2220 z późn. zm.) – 1 pkt, 

b) w przypadku dochodu w wysokości 

przekraczającej 100% kwoty, o której mowa  

w lit. a) liczbę punktów oblicza się dzieląc  

tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie 

dziecka. 

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. 
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XIII/186/2019 

Rady Miasta Mława  

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych 

poza obwodami tych szkół 

 

 

Lp. 
Kryterium 

Wartość 

kryterium   

w 

punktach 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzającego spełnianie 

kryterium 

1. 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola 

wchodzącego w skład zespołu placówek 

oświatowych, oddziału przedszkolnego w tej szkole 

podstawowej lub do szkoły podstawowej, do której 

składany jest wniosek. 

25 

Dane potwierdza dyrektor 

przedszkola lub szkoły 

podstawowej  

na podstawie posiadanej 

dokumentacji. 

2. 

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje  

do przedszkola wchodzącego w skład zespołu 

placówek oświatowych, oddziału przedszkolnego  

w tej szkole podstawowej lub do szkoły 

podstawowej, do której składany jest wniosek. 

20 
Oświadczenie rodzica kandydata. 

3. 

Kandydat, którego rodzic lub opiekun prawny albo 

rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają  

w Mieście Mława i rozliczają podatek dochodowy 

od osób fizycznych w urzędzie skarbowym  

na terenie Miasta Mława. 

20 Oświadczenie rodzica kandydata. 

4. 

Kandydat, którego droga od miejsca zamieszkania 

do wskazanej przez rodzica lub opiekuna prawnego 

szkoły podstawowej nie przekracza 3 km. 

15 Oświadczenie rodzica kandydata. 

5. 

Kandydat spełniał roczny obowiązek wychowania 

przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym  

w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu 

placówek oświatowych lub w oddziale 

przedszkolnym w tej szkole podstawowej, do której 

składany jest wniosek. 

20 Oświadczenie rodzica kandydata. 
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