
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/358/2017 

RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów 

dla poszczególnych kryteriów. 

Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zmiany: poz. 1579, poz. 1948), 

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec, ustala się następujące kryteria wraz  

z ich wartością oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia: 

L.p. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

Liczba 

punktów 

1. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie 

prawni są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu 

pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą 

lub studiują w systemie dziennym oraz dziecko 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko 

Oryginał zaświadczenia z zakładu 

pracy potwierdzający zatrudnienie 

rodziców/opiekunów prawnych lub 

zaświadczenie z uczelni lub 

oświadczenie rodzica/ opiekuna 

prawnego o prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej z podaniem 

numeru NIP, o treści będącej 

załącznikiem nr 1 do Uchwały. 
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2. Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające 

z usług miejskich przedszkoli publicznych 

Wpis PESEL rodzeństwa na Wniosku 

Zgłoszenia Dziecka (Nie dotyczy 

dzieci, których rodzeństwo kończy 

w roku szkolnym 2016//2017 

edukację przedszkolną). 
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3. Dziecko, którego tylko jeden rodzic/opiekun 

prawny zatrudniony jest w pełnym wymiarze 

czasu pracy, prowadzi własną działalność 

gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym 

Oryginał zaświadczenia z zakładu 

pracy potwierdzający zatrudnienie 

rodzica/opiekuna prawnego lub 

zaświadczenie z uczelni lub 

oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o prowadzeniu własnej 

1 
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działalności gospodarczej z podaniem 

numeru NIP, o treści będącej 

załącznikiem nr 1 do Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 

E. Kowalski
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/358/2017 

Rady Miasta Bolesławiec 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że prowadzę 

działalność gospodarczą pod nazwą: 

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

………………………………………………………………………………………………….., 

     adres: 

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

………………………………………………………………………………………………….., 

NIP ………………………… 

        …………………………………… 

        data                               podpis 
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