
UCHWAŁA NR XXXV/206/2017
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Krośnice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz.U.2017.59) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Krośnice.

Lp. Kryteria lokalne Wartość punktowa

1 Dziecko objęte obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego 100

2 Dziecko 5-letnie, 4-letnie oraz 3-letnie, które ma prawo do korzystania 
z wychowania przedszkolnego (zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 ze zm.)

90

3
Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny 
opiekun samotnie wychowujący dziecko  pobierają/pobiera naukę w trybie 
dziennym lub są zatrudnieni/jest zatrudniony lub prowadzą/prowadzi 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

40

4
Dziecko, którego  oboje rodzice/prawni opiekunowie lub jeden 
rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko złożyli/złożył 
roczne zeznanie podatkowe PIT za rok poprzedzający rok, w którym odbywa 
się rekrutacja, w Urzędzie Skarbowym w Miliczu

20

5 Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub 
zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego 
przedszkola lub szkoły podstawowej

10

6 Zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie 15

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1:

1) oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium nr 3, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium nr 4, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium nr 5, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośnice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice

Piotr Morawek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/206/2017

Rady Gminy Krośnice

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym lub zatrudnieniu lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej
lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………......

zamieszkała/y………………………………………………………………………………….........

legitymująca/y się dowodem osobistym  nr ……………………………….………………….......

wydanym przez ……..…………………………………………………………………………......

- *oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ……………………………………………………....

lub

- *oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym……………………………...

lub

- *oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….......

lub

- *oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ……...……………………………………….

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Krośnice, dnia ……………………. ……………………………………

(czytelny podpis)

*zaznaczyć właściwą odpowiedź

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice

Piotr Morawek

Id: 05E5A3C1-92D8-4774-8DC8-74E7467839EB. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/206/2017

Rady Gminy Krośnice

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego/opiekunów prawnych o złożeniu rocznego 
zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym w Miliczu

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………

zamieszkała/y…………………………………………………………………..................

legitymująca/y się dowodem osobistym  nr ……………………………….………….....

wydanym przez ……..…………………………………………………………………....

Oświadczam, że złożyłam/złożyłem zeznanie podatkowe PIT za 2016 rok w Urzędzie Skarbowym                        
w Miliczu.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Krośnice, dnia ……………………. ……………………………………

(czytelny podpis)

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice

Piotr Morawek
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/206/2017

Rady Gminy Krośnice

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/rodziców lub opiekuna prawnego/opiekunów prawnych o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata do danej placówki

Oświadczam, że do (nazwa placówki, adres).........................................................................

.............................................................................................................................................

uczęszcza rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)

.............................................................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Krośnice, dnia ……………………. ……………………………………

(czytelny podpis)

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice

Piotr Morawek
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UZASADNIENIE

Aktualne zasady rekrutacji do przedszkoli zobowiązują radę gminy do ustalenia kryteriów o

charakterze lokalnym (art.131 ust.4 ustawy Prawo oświatowe).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza

potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki

zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby społeczne. Organ prowadzący określa także

liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne dla

potwierdzenia spełniania kryterium.

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym przeprowadzenie

procesu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Krośnice.

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice

Piotr Morawek
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