
UCHWAŁA NR IV/42/19
RADY GMINY ZABIERZÓW

z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez 
gminę Zabierzów oraz wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego z terenu gminy Zabierzów oraz wprowadzenia kryteriów 

naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zabierzów wraz z określeniem 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2-3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę 
Zabierzów oraz wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego z terenu gminy Zabierzów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz 
dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

L.p. Kryterium
Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania 
kryteriów

1.

Zatrudnienie rodziców: punkty są 
przyznawane, jeśli dany rodzic pozostaje 
w stosunku pracy, wykonuje pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, 
pobiera naukę w szkole ponadpodstawowej 
w trybie dziennym lub na studiach 
stacjonarnych, prowadzi gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą

matka
6

ojciec
6

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki, 
o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego lub pozarolniczej działalności 
gospodarczej- zał. nr 1

2.

Wskazanie gminy Zabierzów jako miejsca 
rozliczania podatku dochodowego od osób 
fizycznych: punkty są przyznawane za 
wskazanie przez rodzica gminy Zabierzów 
jako miejsca zamieszkania w zeznaniu 
podatkowym składanym bezpośrednio 
przed ubieganiem się o przyjęcie dziecka 
do przedszkola

matka
10

ojciec
10

Oświadczenie rodziców o rozliczaniu podatku 
dochodowego zgodnie z miejscem 
zamieszkania na terenie gminy Zabierzów- 
zał. nr 2
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3.

Zamieszkiwanie dziecka w obwodzie 
szkoły podstawowej, na którego terenie 
położone jest dane przedszkole – jeśli 
w roku szkolnym, na który prowadzona 
jest rekrutacja, dziecko to będzie podlegało 
rocznemu, obowiązkowemu wychowaniu 
przedszkolnemu

60

Oświadczenie rodziców o miejscu 
zamieszkania wraz z dzieckiem (podanie 
dokładnego adresu) oraz o podleganiu przez 
dziecko obowiązkowi rocznego 
przygotowania przedszkolnego w roku 
szkolnym, na który prowadzona jest 
rekrutacja- zał. nr 3

4.

Uczęszczanie przez rodzeństwo dziecka do 
danego przedszkola lub do najbliżej 
położonej szkoły podstawowej 6

Oświadczenie rodziców o kontynuowaniu 
przez rodzeństwo dziecka wychowania 
przedszkolnego w tym przedszkolu lub 
najbliżej położonej szkole podstawowej-
zał. nr 4

5. Zamieszkiwanie dziecka w obwodzie 
szkoły podstawowej, na którego terenie 
położone jest dane przedszkole

8 Oświadczenie rodziców o miejscu 
zamieszkania wraz z dzieckiem z podaniem 
dokładnego adresu- zał. nr 5

6.

Nieprzyjęcie dziecka do danego 
przedszkola, w roku szkolnym 
bezpośrednio poprzedzającym rok 
rekrutacji, o ile dziecko było w roku 
poprzedzającym uprawnione do objęcia 
wychowaniem przedszkolnym

5
Oświadczenie rodziców o ponownym staraniu 
się kandydata o przyjęcie do przedszkola- zał. 
nr 6

2. Określa się kryteria przyjęcia do prowadzonych przez gminę Zabierzów klas I szkół podstawowych dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz odpowiadającą im liczbę punktów i dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

l.p. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania 
kryteriów

1.
W szkole spełnia obowiązek szkolny 
rodzeństwo dziecka

10 Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu 
rodzeństwa dziecka do tej szkoły- zał. nr 7

2.
Dziecko mieszka na terenie gminy 
Zabierzów w obwodzie innej szkoły, ale 
położenie tej szkoły jest dla niego 
najdogodniejsze

8 Oświadczenie rodziców o miejscu 
zamieszkania dziecka- zał. nr 8

3.
Dziecko mieszka na terenie innej gminy, ale 
położenie tej szkoły jest dla niego 
najdogodniejsze

5 Oświadczenie rodziców o miejscu 
zamieszkania dziecka- zał. nr 8

4.
Miejsce pracy co najmniej jednego 
z rodziców znajduje się na terenie gminy 
Zabierzów

6 Oświadczenie rodziców o miejscu 
zatrudnienia- zał. nr 9

5.
Na terenie gminy Zabierzów zamieszkują 
krewni dziecka, wspierający rodziców 
w zapewnieniu dziecku należytej opieki

6 Oświadczenie rodziców o miejscu 
zamieszkania krewnych dziecka i stopniu 
pokrewieństwa- zał. nr 10

6.
Kandydat spełnia wymagania rekrutacyjne 
określone w statucie szkoły do której ubiega 
się o przyjęcie

6
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§ 2. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych 
począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

§ 3. Wprowadza się elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez gminę Zabierzów oraz do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 
wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/298/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Gminę Zabierzów 
oraz wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego z terenu gminy Zabierzów oraz wprowadzenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Zabierzów wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 2457).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Henryk Krawczyk
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……………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica  

 

……………………………………………. 
Seria i nr dokumentu  tożsamości 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica 

 
 

nr ewidencyjny rodzica    PESEL: 

 

 

 
Oświadczenie o zatrudnieniu 

 
 

Oświadczam że: 

 

jestem zatrudniony(a)/ pobieram naukę w systemie dziennym/ prowadzę pozarolniczą działalność 

gospodarczą/ prowadzę gospodarstwo rolne* 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(adres miejsca zatrudnienia/ pobierania nauki/ prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej/ prowadzenia 

gospodarstwa rolnego*) 

 

od dnia ................................. na czas nieokreślony/określony* do ……………………………... 

 

 

 

 
 

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

Data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

             

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 31 stycznia 2019 r.
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……………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica  

 

……………………………………………. 
Seria i nr dokumentu  tożsamości 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica 

 
 

nr ewidencyjny rodzica    PESEL: 

 

 

 

 

Oświadczenie o miejscu rozliczenia podatku dochodowego 
 

 

Oświadczam, że: 

jako miejsce rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok …………. (wpisać 

poprzedni rok kalendarzowy), wskazałem/am* Drugi Urząd   Skarbowy w Krakowie i miejsce 

zamieszkania na terenie gminy Zabierzów. 

 

 

 

 

 

……………………………….                        ………………………………………………….. 
Data                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niewłaściwe skreślić 
 

             

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 31 stycznia 2019 r.
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……………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica  

 

……………………………………………. 
Seria i nr dokumentu  tożsamości 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica 

 
 

nr ewidencyjny rodzica    PESEL: 

 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 

 

Oświadczam, że: 

 

mój syn/ córka* kandydujący/ a* do tego przedszkola, mieszka w obwodzie szkoły 

podstawowej na terenie, którego znajduje się to przedszkole i w następnym roku 

szkolnym będzie podlegało rocznemu, obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu. 

 

……………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka                                                      PESEL 

 

Adres  zamieszkania dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                        ………………………………………………….. 
Data                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niewłaściwe skreślić 

 

             

             

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 31 stycznia 2019 r.
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……………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica  

 

……………………………………………. 
Seria i nr dokumentu  tożsamości 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica 

 
 

nr ewidencyjny rodzica    PESEL: 

 

 

 

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata 

 

Oświadczam, że: 

 

w rodzinie kandydata, wychowuje się wspólnie jego brat/ siostra*: 

 

……………………………………………….. 

imię i nazwisko brata/ siostry* kandydata                   PESEL 

 

 

Dziecko wymienione powyżej, w roku szkolnym …………/……….. będzie/ nie będzie* 

uczęszczało do przedszkola/ najbliższej szkoły*, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                        ………………………………………………….. 
Data                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niewłaściwe skreślić 

 

             

             

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 31 stycznia 2019 r.
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……………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica  

 

……………………………………………. 
Seria i nr dokumentu  tożsamości 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica 

 
 

nr ewidencyjny rodzica    PESEL: 

 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 

 

Oświadczam, że : 

 

mój syn/ córka* kandydujący/ a* do tego przedszkola, mieszka w obwodzie szkoły 

podstawowej na terenie, którego znajduje się to przedszkole.  

 

……………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka                                                      PESEL 

 

Adres  zamieszkania dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                        ………………………………………………….. 
Data                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niewłaściwe skreślić 

 

 

             

             

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 31 stycznia 2019 r.
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……………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica  

 

……………………………………………. 
Seria i nr dokumentu  tożsamości 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica 

 
 

nr ewidencyjny rodzica    PESEL: 

 

 

 

Oświadczenie o ponownym staraniu się kandydata  

o przyjęcie do przedszkola 

 

Oświadczam, że: 

 

w poprzednim roku szkolnym mój syn/ córka*: 

 

……………………………………………….. 

imię i nazwisko kandydata                            PESEL 

 

zamieszkały/a* w ……………………………………………………………………………… 

 

starał/a* się o przyjęcie do tego przedszkola i w roku poprzedzającym rekrutację był/a* 

uprawniony/a* do objęcia wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Zabierzów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                        ………………………………………………….. 
Data                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niewłaściwe skreślić 

 

 

             

             

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 31 stycznia 2019 r.
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……………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica  

 

……………………………………………. 
Seria i nr dokumentu  tożsamości 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica 

 
 

nr ewidencyjny rodzica    PESEL: 

 

 

 

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata 

 

Oświadczam, że: 

 

w rodzinie kandydata, wychowuje się wspólnie jego brat/ siostra*: 

 

……………………………………………….. 

imię i nazwisko brata/ siostry* kandydata                   PESEL 

 

 

Dziecko wymienione powyżej, w roku szkolnym …………/……….. będzie/ nie będzie* 

uczęszczało do szkoły, do której o przyjęcie ubiega się kandydat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                        ………………………………………………….. 
Data                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niewłaściwe skreślić 

 

 

 

             

             

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 31 stycznia 2019 r.
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……………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica  

 

……………………………………………. 
Seria i nr dokumentu  tożsamości 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica 

 
 

nr ewidencyjny rodzica    PESEL: 

 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 

 

Oświadczam, że: 

 

mój syn/ córka* kandydujący/ a* do tej szkoły, mieszka/ nie mieszka* w obwodzie tej 

szkoły podstawowej i położenie szkoły jest najdogodniejsze dla dziecka.  

 

……………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka                                                      PESEL 

 

Adres  zamieszkania dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                        ………………………………………………….. 
Data                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* niewłaściwe skreślić 

 

 

             

             

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 31 stycznia 2019 r.
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……………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica  

 

……………………………………………. 
Seria i nr dokumentu  tożsamości 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica 

 
 

nr ewidencyjny rodzica    PESEL: 

 

 

 
Oświadczenie o zatrudnieniu 

 

Oświadczam że: 

 

jestem zatrudniony(a)/ prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą/ prowadzę gospodarstwo rolne* 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(adres miejsca zatrudnienia/ prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej/ prowadzenia gospodarstwa 

rolnego*) 

 

na terenie gminy Zabierzów i położenie szkoły do której o przyjęcie stara się syn/ córka* jest 

dla nas najdogodniejsze. 

 

 

 

 
 

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

Data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

             

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 31 stycznia 2019 r.
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……………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica  

 

……………………………………………. 
Seria i nr dokumentu  tożsamości 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica 

 
 

nr ewidencyjny rodzica    PESEL: 

 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka 

 

Oświadczam, że: 

 

Krewni mojego syna/ córki* kandydującego/ kandydującej* do tej szkoły, mieszkają/ nie 

mieszkają* w obwodzie tej szkoły podstawowej, położenie szkoły jest najdogodniejsze dla 

dziecka.  

 

……………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka                                                      PESEL 

 

Adres  zamieszkania krewnych: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Imię i nazwisko krewnego/ krewnych*………………………………………………………. 

 

Stopień pokrewieństwa (należy nazwać) …………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

……………………………….                        ………………………………………………….. 
Data                                                                            Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 
* niewłaściwe skreślić 

 

             

             

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/42/19

Rady Gminy Zabierzów

z dnia 31 stycznia 2019 r.
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