
UCHWAŁA NR XLIV/445/2021 
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Miasto Augustów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762)  Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka; 

2) samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

§ 2. 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów dla przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Miasto Augustów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie: 

Lp. Kryterium Punkty 
1 Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
działalność gospodarczą. 
Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko. 

16 

2 Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać w roku szkolnym, którego dotyczy 
rekrutacja, do tego samego przedszkola. 

5 

3 Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 
rodziny. 

4 

4 Rodzice kandydata preferują dane przedszkole jako pierwszy wybór w 
składanym wniosku zgłoszeniowym. 

3 

5 Kandydat uczęszczający w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej 
placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i 
klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Augustowa. 

2 

6 W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę 
punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje 
kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów 
najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia. 

1 

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą 
oświadczenia rodziców. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Augustów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 754). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Augustowie 

 
 

Alicja Dobrowolska  
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