DZIENNIK URZĘDOWY
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UCHWAŁA NR XVIII/150/2017
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Konarzyny, oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.1)), art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej albo do publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i ich wartość
punktową:
Lp.

Kryterium:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.
3.

Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata
Samotne wychowanie kandydata
w rodzinie
Objęcie pieczą zastępczą

4.
5.
6.
7.

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
Oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności

Liczba
punktów
1

Orzeczenie o niepełnosprawności

1

Orzeczenie o niepełnosprawności

1

Oświadczenie o samotnym
wychowaniu dziecka
Dokument poświadczający objęcie
pieczą zastępczą

1

1
1

1

§ 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej szkole
podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się kryteria, dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów oraz ich wartość punktową:
Lp.

Kryterium:

1) Zmiany

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

Liczba
punktów

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.
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3.

4.
5.
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Oboje
rodziców
kandydata
pracują,
Oświadczenie o zatrudnieniu
wykonują pracę na podstawie umowy
rodzica/ rodziców kandydata
cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo
rolne
lub
pozarolniczą
działalność
gospodarczą:
- jedno z rodziców
- oboje rodziców
Oboje rodziców lub jedno z rodziców Oświadczenie o zamiarze podjęcia
deklaruje chęć podjęcia pracy:
zatrudnienia przez rodzica/
- jedno z rodziców
rodziców kandydata
- oboje rodziców
Rodzeństwo
kandydata
jest
już
Oświadczenie dotyczące
wychowankiem
przedszkola,
oddziału
uczęszczania przez rodzeństwo
przedszkolnego lub szkoły na terenie Gminy
kandydata do przedszkola /
Konarzyny
oddziałów przedszkolnych/ szkoły
Oprócz
kandydata,
rodzic/rodzice Oświadczenie o wychowywaniu
wychowują dziecko w wieku do 2 lat
dziecka/ dzieci do lat 2
Dogodne (względem miejsca pracy jednego
Oświadczenie dotyczące
z rodziców
kandydata)
położenie
dogodnego (względem miejsca
przedszkola, oddziału przedszkolnego do
pracy) położenia przedszkola/
którego kandydat ma być przyjęty
oddziału przedszkolnego

15
30
10
20
15

10
5

§ 3. Pod pojęciem rodziców należy także rozumieć opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 4. Określa się wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia określonych kryteriów,
o których mowa w §1 i §2:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego - załącznik nr
1;
2) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - załącznik nr 2;
3) oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/ rodziców kandydata - załącznik nr 3;
4) oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia przez rodzica/ rodziców kandydata - załącznik nr 4;
5) oświadczenie dotyczące uczęszczania
przedszkolnego/ szkoły - załącznik nr 5;

przez

rodzeństwo

kandydata

do

przedszkola/

oddziału

6) oświadczenie o wychowywaniu dziecka/ dzieci do lat 2 - załącznik nr 6;
7) oświadczenie dotyczące dogodnego (względem miejsca pracy rodzica/rodziców) położenia przedszkola załącznik nr 7.
§ 5. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym,
w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na niepełnosprawność.
§ 6. Uchyla się Uchwałę nr IV/29/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie
kryteriów naboru do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Konarzyny na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Ejsmont
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/150/2017
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 17 lutego 2017 r.

…………………………………..
(miejscowość , data)

……………………………………
(imię i nazwisko rodzica/rodziców)
……………………………………
……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Oświadczam/my, że w mojej/naszej rodzinie wychowuję/my :

dzieci.

(podać liczbę dzieci)

Oświadczam/y, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………
(podpis rodzica/rodziców)

1

Wielodzietność rodziny- oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/150/2017
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 17 lutego 2017 r.

…………………………………..
(miejscowość , data)

……………………………………
(imię i nazwisko rodzica/rodziców)

……………………………………

……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA1
Oświadczam, że:
1. samotnie wychowuję dziecko/dzieci:………………………………
(podać imiona i nazwiska dzieci)
…………………………………………………………………………………………………………………..

2. nie wychowuje żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem2
Oświadczam/y, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………
(podpis rodzica/rodziców)
1

oznacza to wychowanie 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

jeśli nie dotyczy wykreślić
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/150/2017
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 17 lutego 2017 r.

…………………………………..

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU RODZICA/RODZICÓW KANDYDATA
Ja/my niżej podpisana/y/i oświadczam/y, że wykonuję/emy pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, prowadzę/imy gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą:
Lp.

Nazwisko i imię rodzica

Nazwa zakładu pracy/działalność
gospodarcza

1.

2.

Oświadczam/y, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy
świadomy/i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………
(podpis rodzica/rodziców)
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/150/2017
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 17 lutego 2017 r.

…………………………………..
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
O ZAMIARZE PODJĘCIA ZATRUDNIENIA PRZEZ
RODZICA/RODZICÓW KANDYDATA

Lp.

Nazwisko i imię rodzica

Nazwa zakładu pracy/działalność
gospodarcza

1.

2.

Oświadczam/y, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy
świadomy/i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………
(podpis rodzica/rodziców)
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/150/2017
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 17 lutego 2017 r.

…………………………………..
(miejscowość, data)
……………………………………
(imię i nazwisko rodzica/rodziców)
……………………………………
……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE UCZĘSZCZANIA PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA
DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/ SZKOŁY

Oświadczam/my, że rodzeństwo kandydata do przedszkola:
……………………….…..jest wychowankiem Przedszkola/ Oddziału przedszkolnego w Konarzynach
(imię i nazwisko)
…………………………...jest wychowankiem Przedszkola/ Oddziału przedszkolnego w Konarzynach
(imię i nazwisko)
……………………………. jest uczniem Szkoły Podstawowej w Konarzynach
(imię i nazwisko, klasa)
……………………………. jest uczniem Szkoły Podstawowej w Konarzynach
(imię i nazwisko, klasa)

Oświadczam/y, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy
świadomy/i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………
(podpis rodzica/rodziców)
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/150/2017
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 17 lutego 2017 r.

…………………………………..
(miejscowość, data)
……………………………………
(imię i nazwisko rodzica/rodziców)
……………………………………
……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y, że wychowuję/emy dziecko/dzieci w wieku do 2 lat.

Oświadczam/y, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem/śmy
świadomy/i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………
(podpis rodzica/rodziców)
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/150/2017
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 17 lutego 2017 r.

…………………………………..
(miejscowość, data)
……………………………………
(imię i nazwisko rodzica/rodziców)
……………………………………
……………………………………
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE DOGODNEGO (WZGLĘDEM MIEJSCA PRACY RODZICA/RODZICÓW)
POŁOŻENIA PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Oświadczam/y, że:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Oświadczam/my, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym
i jestem/śmy świadomy/i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………
(podpis rodzica/rodziców)

