
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/186/2019 

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 

roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1148 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa 

Rada Miejska Mikołowa 

uchwala: 

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów i dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Mikołów: 

LP. KRYTERIUM LICZBA 

PUNKTÓW 

 

1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni 

lub rodzic/opiekun prawny 

samotnie wychowujący dziecko: 

pracują, wykonują pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, 

prowadzą działalność gospodarczą 

lub uczą się w trybie stacjonarnym. 

30 pkt. - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu 

i zgłoszeniu pracownika do ZUS-u wraz 

z adnotacją, że pracownik nie przebywa na 

urlopie macierzyńskim, rodzicielskim 

i wychowawczym, 

- zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające 

naukę w trybie stacjonarnym, 

- oświadczenie o prowadzeniu działalności 

gospodarczej 

2. Oboje rodzice/opiekunowie prawni 

lub rodzic/opiekun prawny 

samotnie wychowujący dziecko: 

rozliczają/rozlicza podatek 

dochodowy jako 

mieszkańcy/mieszkaniec Mikołowa 

30 pkt. - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego 

opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, 

w którym zostało złożone zeznanie lub 

zaświadczenie urzędu skarbowego 

potwierdzające złożenie zeznania podatkowego 

lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane 

przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu 

informatycznego administracji podatkowej 

(UPO), za ostatni zamknięty okres 

rozliczeniowy. 

3. Jedno z rodziców/opiekunów 15 pkt. - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego 
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prawnych dziecka rozlicza podatek 

dochodowy jako mieszkaniec 

Mikołowa 

opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, 

w którym zostało złożone zeznanie lub 

zaświadczenie urzędu skarbowego 

potwierdzające złożenie zeznania podatkowego 

lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane 

przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu 

informatycznego administracji podatkowej 

(UPO), za ostatni zamknięty okres 

rozliczeniowy. 

4. Dziecko, którego rodzice / 

opiekunowie prawni wskazali we 

wniosku dane przedszkole jako 

przedszkole pierwszego wyboru 

10 pkt - zapis we wniosku rekrutacyjnym 

5. Rodzeństwo dziecka uczęszcza już 

do tego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole 

podstawowej lub rodzeństwo 

dziecka uczestniczy 

w postępowaniu rekrutacyjnym do 

tego przedszkola 

10 pkt - oświadczenie rodziców lub złożona deklaracja 

kontynuacji 

6. Dziecko uczęszczające do Żłobka 

Miejskiego w Mikołowie lub 

dziecko na które przyznana jest 

dotacja z budżetu Gminy Mikołów 

uczęszczające do żłobka lub klubu 

dziecięcego 

5 pkt - w przypadku uczęszczania do Żłobka 

Miejskiego - zaświadczenie o uczęszczaniu 

dziecka do Żłobka, 

- w przypadku uczęszczania dziecka do 

pozostałych placówek zaświadczenie 

o uczęszczaniu dziecka do placówki oraz 

spełnienia kryterium dotacji, 

§ 2. Traci moc Uchwała nr IV/42/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów wraz 

z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Mikołów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 

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

Województwa Śląskiego.  
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