
 

 

 

UCHWAŁA NR XLIV/277/2018 

RADY GMINY KĘTRZYN 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn 

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

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) - Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem:   

1) kontynuowanie wychowanie przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym przez rodzeństwo 

kandydata - 4 pkt 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej - 4 pkt 

3) oboje rodziców pracujących - 2 pkt 

2. Kryteria ujęte w ust. 1 pkt 1, 2, 3 potwierdza się na podstawie złożonych oświadczeń przez rodziców / 

prawnych opiekunów, które stanowią załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Kętrzyn dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

ustalenia zasad kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn.        

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn 

Andrzej Sienkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 marca 2018 r.

Poz. 1200



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLIV/277/2018 

Rady Gminy Kętrzyn 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym 

oddziale przedszkolnym w tej samej szkole przez rodzeństwo kandydata 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka 

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

(imię i nazwisko kandydata) 

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

     (imię i nazwisko rodzeństwa dziecka) 

w roku szkolnym ……….………… będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w oddziale 

przedszkolnym w ……………………………………………………………………………………….…… 

( nazwa szkoły) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

        

     ……………………………………………………………….. 

      (data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XLIV/277/2018 

Rady Gminy Kętrzyn 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły. 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka 

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

 (imię i nazwisko kandydata) 

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

     (imię i nazwisko rodzeństwa dziecka) 

w roku szkolnym ………………… będzie uczęszczało do 

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

(nazwa szkoły, klasa) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

       

………………………………………………………….. 

        (data, podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XLIV/277/2018 

Rady Gminy Kętrzyn 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

 

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o zatrudnieniu 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………… 

   

Zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

oświadczam, że jestem zatrudniona/y w 

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

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

      ……………………………………………………………….. 

        (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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UZASADNIENIE 

 

Art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) stanowi: 

do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba 

wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

1. wielodzietność rodziny kandydata 

2. niepełnosprawność kandydata 

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub 

jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej dysponuje 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone 

przez organ prowadzący. 

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określona liczbę 

punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. 
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