
  

UCHWAŁA NR IX/69/2019 

RADY GMINY WIZNA 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola „Aktywne Przedszkolaki”(powstałego w ramach 

dofinansowania z EFS)w Zespole Szkół w Wiźnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria i liczbę punktów przyznanych każdemu z kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola „Aktywne Przedszkolaki”, w Zespole Szkolno  

– Przedszkolnym prowadzonego przez Urząd Gminy Wizna: 

1. Dziecko, które do tej pory nie objęte było rządną formą wychowania przedszkolnego - 10 pkt; 

2. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. 

Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 8 pkt; 

3. Kandydat, który uczestniczył w półkoloniach letnich „Kreatywne Bystrzaki”, alternatywnej formy 

wypoczynku, mającej na celu uzupełnienie powstałej w wyniku zamknięcia punktu Przedszkolnego przerwy 

w edukacji przedszkolnej - 6 pkt; 

4. Kandydat, który zamieszkuje na terenie Gminy Wizna - 4 pkt; 

5. Kandydat, który uczęszczał do Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wiźnie 

w poprzednim roku szkolnym - 2 pkt. 

§ 2. Ustala się, że dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1: 

1. pkt 1 jest oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, 

2. pkt 2 jest zaświadczenie wystawione przez zakład pracy każdego z rodziców/opiekunów prawnych 

o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z aktualnym wydrukiem z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie 

wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rodzice kandydata podlegają 

ubezpieczeniu społecznemu rolników lub zaświadczenie wystawione przez szkołę, uczelnię o pobieraniu nauki 

w systemie dziennym 

3. pkt 3 jest kopia umowy zawierane z organem prowadzącym na czas uczestnictwa dziecka w danej formie 

4. pkt 4 jest  oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, 

5. pkt 5  jest  oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Iwona Grodzka 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/69/2019 

Rady Gminy Wizna 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

………………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka - kandydata 

…………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że spełniam warunki rodziny wielodzietnej*. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

 Data i czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego  Data i czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

*zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) 

”rodzina wielodzietna – to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.” 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/69/2019 

Rady Gminy Wizna 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

…………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że samotnie wychowuję 

dziecko*……………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka, PESEL) 

Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką dziecka. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

………………………………………………………….. 

 Data i czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

• zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) „samotne 

wychowanie dziecka oznacza to wychowywanie 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”. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/69/2019 

Rady Gminy Wizna 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

…………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że oboje: 

1. pozostajemy w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy; 

2. wykonujemy pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej; 

3. uczymy się w trybie dziennym; 

4. prowadzimy gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą*. 

Miejsce zatrudnienia:** 

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

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

Oświadczenie dotyczy również rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

data i czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego                     data i czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

**należy podać adres zakładu pracy/uczelni obojga rodziców/prawnych opiekunów 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/69/2019 

Rady Gminy Wizna 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

…………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje dziecko* (rodzeństwo kandydata) 

……………………………………………………………………………………………… 

uczęszcza do danej placówki. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

 data i czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego                       data i czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

*podać PESEL, imię i nazwisko dziecka (rodzeństwo kandydata) 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/69/2019 

Rady Gminy Wizna 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

…………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że rozliczyłam podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2018 r.* 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 …………….……………………………………… 

 Data i czytelny podpis matki/ prawnego opiekuna 

 

Oświadczam, że rozliczyłem podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2018 r.* 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 …………..……………………………………… 

 Data i czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

* Uwaga w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/69/2019 

Rady Gminy Wizna 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

…………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że nasza rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

Data i czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego                     Data i czytelny podpis ojca /opiekuna prawnego 
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