Uchwała Nr ….......
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia ….................. 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 131 ust. 4-6 i 8 w związku z
art.29 ust. 2 pkt 1, art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz.1378) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn, wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1:
 w ust. 3 dodaje się pkt 4) w następującym brzmieniu: „Publiczne Przedszkole
w Ruścu.”;
2) w § 2:
 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie
prawni pracują (matka – 5 pkt, ojciec – 5pkt) – kryterium stosuje się również do
rodzica /opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt”;
 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego
przedszkola/szkoły lub w rekrutacji bierze udział rodzeństwo – 11 punktów;”
 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: dziecko zostało poddane obowiązkowym
szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18
sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 753, Dz.U. z 2019 r. poz. 2118, Dz.U. z 2020 r. POZ.1964) lub też zostało
zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 7 pkt;”
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3) w § 3:
 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w §
2 ust. 1 pkt 4 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie
dokumentacji przedszkola lub szkoły i złożonych wniosków.”
 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Za potwierdzenie kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt 5 uważa się złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego zaświadczenia
z przychodni/ośrodka zdrowia o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom
ochronnym lub kserokopię wykazu szczepień z książeczki zdrowia dziecka
ubiegającego się o miejsce w placówce poświadczonych za zgodność przez
rodzica/opiekuna prawnego kandydata. W przypadku dziecka zwolnionego
z obowiązku szczepień, za potwierdzenie spełnienia kryterium uważa się złożenie
zaświadczenia o zwolnieniu z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych wystawionego
przez placówkę medyczną.”
 dodaje się ust 6, który otrzymuje brzmienie: „Za potwierdzenie spełnienia przez
kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 uważa się odpowiednio:
1) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczaną za
zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata;
2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem
asystenta;
3) zaświadczenie wydane przez GOPS.”
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§ 4. 1. Uchwała
Mazowieckiego.

wymaga

publikacji

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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