
UCHWAŁA NR IV.30.2015 
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez gminę Brwinów. 

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

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 20 c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po zasięgnięciu 

opinii dyrektorów gminnych placówek oświatowych, Rada Miejska w Brwinowie uchwala co 

następuje: 

§ 1.  

 Określa się następujące kryteria przyjęcia do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów oraz ich wartość punktową 

i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów: 

 Lp.  Kryterium 
  

 Wartość 

kryterium 
 w punktach 

 Rodzaj dokumentu 

potwierdzającego spełnianie 

kryterium 
 1.  Obowiązek zapewnienia 

kandydatowi przez gminę miejsca 

w placówce publicznej (4-latkowi od 

1 września 2015 roku i 3-latkowi od 

1 września 2017 roku) 

 20 punktów  Wniosek o przyjęcie dziecka do 

placówki publicznej 

 2.  Oboje rodzice/ opiekunowie prawni 

kandydata pracujący zawodowo. 
 7 punktów  Oświadczenie 

 o zatrudnieniu lub prowadzeniu 

działalności gospodarczej 
 3.  Rodzeństwo kandydata kontynuować 

będzie edukację przedszkolną w tym 

samym przedszkolu. 

 2 punkty  Oświadczenie o złożeniu 

deklaracji 
 o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w tym przedszkolu 

złożona przez rodziców/ 

opiekunów prawnych. 
 4.  Oboje rodzice/ opiekunowie prawni 

kandydata rozliczają podatek 

dochodowy w Urzędzie Skarbowym 

w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu 

zamieszkania na terenie gminy 

Brwinów. 

 4 punkty  Oświadczenie 
 o rozliczaniu podatku 

dochodowego 
 w Urzędzie Skarbowym 

w Pruszkowie, ze wskazaniem 

miejsca zamieszkania na terenie 

gminy Brwinów 
 5.  Jedno z rodziców/ opiekunów 

prawnych kandydata rozlicza podatek 

dochodowy w Urzędzie Skarbowym 

w Pruszkowie, ze wskazaniem adresu 

zamieszkania na terenie gminy 

Brwinów. 

 2 punkty  Oświadczenie 
 o rozliczaniu podatku 

dochodowego 
 w Urzędzie Skarbowym 

w Pruszkowie, ze wskazaniem 

miejsca zamieszkania na terenie 

gminy Brwinów 
 6.  Rodzice/ opiekunowie prawni  1 punkt  Oświadczenie rodzica/ów lub 



kandydata zadeklarowali korzystanie 

z oferty przedszkola powyżej 

5 godzin dziennie (po czasie realizacji 

5-godzinnej podstawy programowej) 

 za każdą 

godzinę ponad 

podstawę 

programową 

opiekuna/ów prawnego/ych 

zawarte we wniosku dotyczące 

deklarowanego czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu 

§ 2.  

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 

§ 3.  

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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