
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/229/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu  postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola prowadzonego przez Gminę Pieszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ,  poz. 1579 i poz. 1948)  oraz  art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59),  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina 

Pieszyce jest  organem prowadzącym, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 

kryteria; 

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole,  

dla którego Gmina Pieszyce jest organem prowadzącym. 

§ 3. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym  

do publicznego przedszkola, dla którego  organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za 

poszczególne kryteria: 

Lp. Kryteria Wartość 

punktowa 

Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryterium 

1. Kandydat w danym roku szkolnym podlega 

obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

15 Wniosek rodzica/rodziców/ 

prawnych opiekunów / 

rodziców zastępczych 

o przyjęciu dziecka do przedszkola 

2. Pozostawanie rodziców (prawnych 

opiekunów, rodziców zastępczych) 

kandydata lub rodzica samotnie 

wychowującego dziecko w zatrudnieniu 

w pełnym wymiarze czasu pracy, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego lub 

prowadzenie działalności gospodarczej 

10  

Oświadczenie rodzica/rodziców/ 

prawnych opiekunów/ 

rodziców zastępczych 

3. Deklarowanie przez rodziców (prawnych 

opiekunów, rodziców zastępczych) lub 

rodzica samotnie wychowującego dziecko 

korzystania przez kandydata z pełnej oferty 

7 Deklaracja rodzica/rodziców/ 

prawnych opiekunów/rodziców 

zastępczych we wniosku o przyjęcie 
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przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, 

wychowania, opieki i wyżywienia (po 

czasie realizacji podstawy programowej 

w wymiarze 5 godzin)-powyżej 5 godzin 

dziennie 

dziecka do przedszkola  

4. Deklarowanie przez rodziców (prawnych 

opiekunów, rodziców zastępczych) lub 

rodzica samotnie wychowującego dziecko 

korzystania przez kandydata z bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki 

w wymiarze 5 godzin dziennie 

5 Deklaracja rodzica/rodziców/ prawnych 

opiekunów/ rodziców zastępczych we 

wniosku o przyjęcie Dziecka do 

przedszkola 

5. Uczęszczanie do przedszkola, do którego 

kandyduje kandydat rodzeństwa kandydata 

3 Dane potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu 

§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 3: 

1) oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna/ rodziców zastępczych o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu 

pracy, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu działalności gospodarczej, stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola 

prowadzonego przez Gminę Pieszyce (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r. poz.877). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieszyc. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach: 

R. Kondrat
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/229/2017 

Rady Miejskiej w Pieszycach 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

 

Oświadczenie rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/rodziców zastępczych o pozostawaniu          

w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu 

działalności gospodarczej 

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica) ………………………………………………………. 

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

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

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

przez............................................................................................................................................................ 

oświadczam,  pozostaję w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy,  prowadzę gospodarstwo rolne,  

prowadzę działalność gospodarczą * /niepotrzebne skreślić/ . 

…………………………………. 

(data) (czytelny podpis) 
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