
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLVI/589/2022 

Rady Miasta Mława  

z dnia 20 grudnia 2022 r. 

 

Kryteria rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego 

 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium   

w 

punktach 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzającego 

spełnianie kryterium 

1. 

Kandydat, którego rodzeństwo będzie 

kontynuowało w danym roku szkolnym 

edukację w tym samym przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej, szkole 

podstawowej, przedszkolu lub szkole 

podstawowej wchodzącej w skład zespołu 

placówek oświatowych. 

20 

Dane potwierdza dyrektor 

przedszkola lub szkoły 

podstawowej na 

podstawie posiadanej 

dokumentacji. 

2. 

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do 

tego samego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły 

podstawowej, przedszkola lub szkoły 

podstawowej wchodzącej w skład zespołu 

placówek oświatowych lub jest przyjęte do 

szkoły podstawowej w której obwodzie mieszka 

z urzędu jeżeli przedszkole lub oddział 

przedszkolny w szkole podstawowej znajduje się 

w obwodzie szkoły. 

20 

Oświadczenie rodzica lub 

opiekuna prawnego lub 

innej osoby, której sąd 

powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem. 

3. 

Kandydat, którego rodzic lub opiekun prawny 

albo rodzice lub opiekunowie prawni lub inne 

osoby  którym sąd powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem  mieszkają w Mieście 

Mława i rozliczają podatek dochodowy od 

osób fizycznych w urzędzie skarbowym 

 na terenie miasta Mława. 

30 

Oświadczenie rodzica lub 

opiekuna prawnego lub 

innej osoby, której sąd 

powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem. 

4. 

Pozostawanie obojga rodziców lub opiekunów 

prawnych lub innych osób, którym sąd 

powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem 

lub odpowiednio rodzica lub opiekuna 

prawnego lub innej osoby, którym sąd powierzył 

sprawowanie opieki nad dzieckiem samotnie 

wychowującego kandydata w zatrudnieniu, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego, 

pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

pobieranie nauki w trybie dziennym 

stacjonarnym. 

20 

Jeden z poniższych 

dokumentów: 

- oświadczenie rodzica 

lub opiekuna prawnego 

lub innej osoby, której sąd 

powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem o 

zatrudnieniu; 

- zaświadczenie szkoły 

lub szkoły wyższej 

potwierdzające naukę w 

trybie dziennym; 

- aktualny wydruk 

(wykonany nie wcześniej 

niż na 3 dni przed 

złożeniem wniosku) ze 



strony internetowej 

Centralnej Ewidencji i 

Informacji Działalności 

Gospodarczej lub 

Krajowego Rejestru 

Sądowego; 

zaświadczenie wydane 

przez Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia 

Społecznego, 

potwierdzające 

podleganie w okresie 

składania wniosku 

rekrutacyjnego 

ubezpieczeniu 

społecznemu rolników. 

5. 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 

10 pkt, przy czym: 

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej 

lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2022 poz. 615 z 

późn. zm.) 10 pkt, 

b) w przypadku dochodu w wysokości 

przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w 

lit. a) liczbę punktów oblicza się dzieląc tę 

kwotę przez dochód na osobę w rodzinie 

dziecka. 

od 0  

do 10 pkt 

Oświadczenie o 

wysokości dochodu na 

osobę w rodzinie, liczbie 

osób w rodzinie oraz 

wysokości dochodu w 

rodzinie będącej 

podstawą obliczenia 

wysokości dochodu na 

osobę w rodzinie 

kandydata. 

 


