
 

 

 

UCHWAŁA NR XXIII/150/17 

RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 

z późn. zm
1) 

 oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 

poz. 59), w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60). Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:  

§ 1. 1.  Określa się następujące kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca: 

1) kandydat zameldowany na pobyt stały w Słupcy – 10 punktów, 

2) kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym , w tym odroczony z obowiązku 

szkolnego – 7 punktów, 

3) kandydat w wieku 3, 4 i 5 lat , objęty prawem do wychowania przedszkolnego – 7 punktów, 

4) kandydat obojga rodziców pracujących , prowadzących działalność gospodarczą lub pobierających naukę 

w systemie dziennym - 5 punktów, 

5) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola – 1 punkt. 

2. Kryteria , o których mowa w ust.1 brane są pod uwagę łącznie. 

3. Kandydaci przyjmowani są w kolejności uzyskania najwyższej liczby punktów, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi kryteria, o których mowa w § 1 są odpowiednio: 

1) oświadczenie rodziców kandydata o zameldowaniu kandydata na pobyt stały w Słupcy (załącznik nr 1), 

2) zatrudnienie rodziców - zaświadczenie wydane przez pracodawcę , zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo 

oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 2), 

3) decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu kandydata z obowiązku szkolnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/18/15 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Słupca (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 768, z 2016r. poz. 1522). 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Szymkowiak  
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Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr XXIII/150/17 

Rady Miasta Słupcy 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

Oświadczenie rodzica kandydata o zameldowaniu kandydata na pobyt stały 

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

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

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

Oświadczam, że jestem zameldowany wraz z ...........................................................................(kandydatem) 

na pobyt stały w Słupcy pod adresem: 

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

    

  

Słupca, dnia ............................. .............................. 

 (czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXIII/150/17 

Rady Miasta Słupcy 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

Oświadczenie rodzica kandydata o prowadzeniu działalności gospodarczej 

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

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

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

Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (nazwa firmy) 

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

  

Słupca, dnia ............................. .............................. 

 (czytelny podpis) 
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