
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/292/18 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE 

z dnia 1 marca 2018 r. 

w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn 

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

z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. poz. 130) oraz art. 131 ust. 4 -6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, poz. 949, poz. 2203) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską 

Kętrzyn przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Kętrzyn w drodze postępowania rekrutacyjnego. 

2. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 

gdy po zakończeniu tego etapu placówka dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap 

postępowania rekrutacyjnego. 

3. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów, brane pod uwagę w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2: 

1) kandydat uczęszczał do żłobka- 1 pkt, 

2) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w publicznym przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym wskazanym we wniosku rekrutacyjnym – 2 pkt, 

3) oboje rodziców/opiekunów prawnych pracujących/ studiujących w trybie dziennym lub samotna 

matka/ojciec/opiekun prawny pracujący lub studiujący w trybie dziennym – 3 pkt. 

4) droga dziecka z miejsca zamieszkania do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego jest krótsza 

niż droga do jakiegokolwiek innego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego – 4 pkt. 

4. Kryteria ujęte w § 1ust. 3 pkt 1-4 potwierdza się na podstawie złożonych oświadczeń  przez 

rodzica/opiekuna prawnego, które stanowią odpowiednio załączniki nr  1,2, 3,4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/219/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 marca 2017 r.            

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkola i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn (Dziennik Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z 2017 poz. 1392). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1127



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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Dariusz  Marek Duczek 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/292/18 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 1 marca 2018 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu dziecka do żłobka 

Oświadczam, że mój syn/córka uczęszczał do żłobka …………………………………………… 

(nazwa i adres żłobka) 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

……………………………………………………… 

(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922.) przez Dyrektora 

Przedszkola/Szkoły na potrzeby rekrutacji. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/292/18 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 1 marca 2018 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka  ………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata) 

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

(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka) 

uczęszcza  do 

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

(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego) 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

*niewłaściwe skreślić 

……………………………………………………… 

(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922.) przez Dyrektora 

Przedszkola/Szkoły na potrzeby rekrutacji. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/292/18 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 1 marca 2018 r. 

I.  

…………………………….                                      ….…….…………., dnia ………………r 

/Nazwisko i imię matki /    /miejscowość/ 

OŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym 

1. Oświadczam, że jestem zatrudniona / uczę się w systemie dziennym* 

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

/nazwa zakładu pracy lub szkoły/uczelni/ 

2. Jestem/nie jestem matką samotną*. 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

/czytelny podpis matki dziecka/ 

------------------------------------ 

* niewłaściwe skreślić 

II.  

…………………………..                                         ….…….…………., dnia ………………r 

/Nazwisko i imię ojca /               /miejscowość/ 

 

OŚWIADCZENIE 

o zatrudnieniu lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym 

1. Oświadczam, że jestem zatrudniony / uczę się w systemie dziennym* 

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

/nazwa zakładu pracy lub szkoły/uczelni/ 

2. Jestem/nie jestem samotnym ojcem*. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

/czytelny podpis ojca dziecka/ 

------------------------------------ 

* niewłaściwe skreślić 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922.) przez Dyrektora 

Przedszkola/Szkoły na potrzeby rekrutacji. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/292/18 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 1 marca 2018 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego wskazanego we wniosku rekrutacyjnym. 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka  ………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata) 

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

(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka) 

uczęszcza  do 

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

(nazwa placówki) 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

*niewłaściwe skreślić 

……………………………………………………… 

(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922.) przez Dyrektora 

Przedszkola/Szkoły na potrzeby rekrutacji. 
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