
 

 

UCHWAŁA NR XLI/192/18 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

z dnia 19 stycznia 2018 r. 

w sprawie  określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemków 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6, art 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 59 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, liczbę punktów przyznaną danemu kryterium oraz dokumenty 

niezbędne do ich potwierdzenia: 

L.p. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

Liczba 

punktów 

1. Dziecko, którego rodzic samotnie 

wychowujący lub oboje rodzice 

(prawni opiekunowie) pracują, 

wykonują pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczą się 

w trybie stacjonarnym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

Oświadczenie rodzica/ów, prawnych/ego 

opiekunów/a kandydata 

(załącznik nr 1) 

20 pkt 

2. Dziecko, którego jeden z dwojga 

rodziców (prawnych opiekunów) 

pracuje, wykonuje pracę na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, 

uczy się w trybie stacjonarnym, 

prowadzi gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność 

gospodarczą 

Oświadczenie rodzica/ów, prawnych/ego 

opiekunów/a kandydata 

(załącznik nr 1) 

10 pkt 
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3. Rodzeństwo kandydata pozostające 

we wspólnym gospodarstwie 

domowym uczęszcza do tego 

samego przedszkola lub do oddziału 

przedszkolnego  w szkole 

podstawowej 

Fakt potwierdza dyrektor przedszkola lub 

szkoły na podstawie prowadzonej 

dokumentacji 

7 pkt 

4. Zadeklarowanie przez rodziców 

kandydata 

korzystania przez niego z oferty 

przedszkola powyżej 5 godzin 

Oświadczenie rodzica/ów, prawnych/ego 

opiekunów/a dotyczące czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu  powyżej 5 godzin - 

załącznik nr 2 

5 pkt. 

§ 2. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych 

szkół: 

L.p. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

Liczba 

punktów 

1. Dziecko uczęszczało do przedszkola 

znajdującego się w obwodzie tej 

szkoły lub oddziału przedszkolnego 

w tej szkole 

Fakt potwierdza dyrektor szkoły na podstawie 

prowadzonej dokumentacji 

15 pkt. 

2. Rodzeństwo kandydata pozostające 

we wspólnym gospodarstwie 

domowym uczęszcza do tej samej 

szkoły lub przedszkola 

zlokalizowanego w obwodzie 

tej szkoły. 

Fakt potwierdza dyrektor szkoły na podstawie 

prowadzonej dokumentacji 

10 pkt. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przemkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie: 

J. Matuszak
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/192/18 

Rady Miejskiej w Przemkowie 

z dnia 19 stycznia 2018 r. 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów, prawnych/ego opiekunów/a*  kandydata 

oświadczam, że: 

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

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

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

oświadczam, że: 

1. Jestem zatrudniona/y w* ........................................................................................................................ 

(nazwa firmy, adres zatrudnienia) 

2. Prowadzę działalność gospodarczą* ....................................................................................................... 

(nazwa firmy, adres) 

3. Prowadzę gospodarstwo rolne*............................................................................................................... 

(adres gospodarstwa) 

4. Uczęszczam do szkoły w trybie dziennym* ........................................................................................... 

(pełna nazwa szkoły, adres) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

(miejscowość i data)        czytelny podpis 

 

*Wypełnić właściwe 
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