
UCHWAŁA Nr XXVII/329/2017 

RADY MIASTA MŁAWA 

z dnia 28 lutego 2017 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 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4, ust. 6 i art. 133 ust. 2             

i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada 

Miasta Mława uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się kryteria rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Mława, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów 

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium   

w punktach 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1. 
Dzieci zamieszkałe w Mieście Mława, 

których rodzice / opiekunowie prawni pracują 

zawodowo. 

3 oświadczenie 

2. 

Dzieci zamieszkałe w obszarze lub poza 

obszarem Miasta Mława, dla których 

przedszkole / szkoła jest miejscem realizacji 

obowiązku przedszkolnego / szkolnego przez 

starsze rodzeństwo. 

3 oświadczenie 

3. 
Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta 

Mława, których rodzice pracują w Mieście 

Mława. 

2 oświadczenie 

4. 

Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta 

Mława, dla których przedszkole / szkoła ma 

dogodne położenie względem zamieszkania 

kandydata. 

1 oświadczenie 

 



2. Ustala się kryteria rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów oraz 

dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów: 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium   

w punktach 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1. 
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 

szkolny w tej samej szkole. 
3 

Dane potwierdza 

dyrektor szkoły na 

podstawie posiadanej 

dokumentacji 

2. 

Kandydat, którego rodzice / opiekunowie 

prawni pracują lub zamieszkują                        

w dogodnym położeniu względem 

wybranej szkoły. 

1 Oświadczenie 

3. 

Kandydat zamieszkały poza Miastem 

Mława, jeśli rodzice / prawni opiekunowie 

pracują w Mieście Mława. 

1 Oświadczenie 

 

3. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

w przedszkolu i szkole, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.  

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XIV/170/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

oraz przyznania określonej liczby punktów. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

§ 4 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

        mgr Leszek Ośliźlok  

 

 

 


