
UCHWAŁA NR VI/28/15
RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Pielgrzymka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 20c ust. 4 i 6 oraz w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

– Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pielgrzymka określa się 
następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów:

1) rodzice (opiekunowie prawni dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) obydwoje 
pracują, prowadzą gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie 
dziennym – 10 punktów,

2) samotnie wychowujący rodzic (opiekun prawny lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) 
pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie 
dziennym – 10 punktów,

3) matka (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje, prowadzi 
gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie dziennym – 
5 punktów,

4) ojciec (opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem) pracuje, prowadzi 
gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie dziennym – 
5 punktów,

5) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w publicznym przedszkolu 
lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym, w którym odbywa się nabór) – 
5 punktów.

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

1) oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad 
dzieckiem) o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub 
o pobieraniu nauki w systemie dziennym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
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2) oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad 
dzieckiem) o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pielgrzymka.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
B. Jamróz
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Załącznik nr 1  

do uchwały Nr VI/28/15 

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 marca 2015 r.  

 

 

 
Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę 

zastępczą nad dzieckiem) o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 

pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym 

 

 

 

 Ja niżej podpisana/y  ........................................................................................................ , 

zamieszkała/y  ............................................................................................................................. ,  

oświadczam, że *
)
  

1) jestem zatrudniona/y w .........................................................................................................   

 .............................................................................................................................................. ; 

2) prowadzę gospodarstwo rolne w  ..........................................................................................  

 .............................................................................................................................................. ; 

3) prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą  .................................................................  

 .............................................................................................................................................. ; 

4) pobieram naukę w systemie dziennym w  .............................................................................  

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

 
 

 
 

.................................., dnia …………………… …………………………………  
 (miejscowość) (data)  (czytelny podpis)  

 

 

 

 
 

 

 

 

*
)
 wypełnić właściwe  
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Załącznik nr 2  

do uchwały Nr VI/28/15 

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 27 marca 2015 r.  

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych dziecka lub osób sprawujących pieczę 

zastępczą nad dzieckiem) o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do publicznego 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

 

 

 

 Ja niżej podpisana/y  ........................................................................................................ , 

zamieszkała/y  ............................................................................................................................. ,  

oświadczam, że do Gminnego Przedszkola w Twardocicach/oddziału przedszkolnego                       

w Szkole Podstawowej w  ...........................................................................  ... w roku szkolnym,  

w którym odbywa się nabór uczęszcza już moje dziecko/dzieci:  ...............................................  

 ......................................................................................................................................................  
(podać imię i nazwisko dziecka/dzieci) 

 
 

 
 

.................................., dnia …………………… …………………………………  
 (miejscowość) (data)  (czytelny podpis)  
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