
 

 

UCHWAŁA NR XXV/335/17 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

gminę Gostyń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 131 ust. 4 i 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje: 

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

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych: 

1) pozostawanie obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata albo rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej lub 

gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym – 20 punktów; 

2) zadeklarowanie przez rodzica/prawnego opiekuna korzystania przez kandydata z pełnej oferty przedszkola 

– 10 punków; 

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 5 punktów; 

4) objęcie rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 4 punkty; 

5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata w poprzednich latach do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do 

którego został złożony wniosek – 1 punkt. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 uchwały: 

1) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 

pobieraniu nauki w systemie dziennym, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały; 

2) oświadczenie dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu publicznym, stanowiące 

załącznik nr 2 do uchwały; 

3) oświadczenie o objęciu rodziny kandydata nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, 

stanowiące załącznik nr 3 do uchwały; 

4) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata w poprzednich latach do przedszkola/oddziału 

przedszkolnego, do którego został złożony wniosek, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez gminę Gostyń. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu 

(-) Mirosław Żywicki 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/335/17 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

Oświadczenie 

o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu 

nauki w systemie dziennym 

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

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

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

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

wydanym przez ………………………………………………………………………………… 

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y (nazwa i adres zakładu pracy) 

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

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

lub 

- oświadczam, że prowadzę  działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne (nazwa prowadzonej działalności, 

REGON, siedziba gospodarstwa rolnego) 

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

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

lub 

- oświadczam, ze pobieram naukę w systemie dziennym (nazwa i adres uczelni) 

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

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

 

         …………………………… 

         (data i czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/335/17 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

Oświadczenie 

dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu publicznym 

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

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

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

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

wydanym przez ……………………………………………… 

oświadczam, że moje dziecko (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)………………… 

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

będzie korzystać z pełnej oferty przedszkola w godzinach od ……………….. do …………………… 

w każdym dniu tygodnia. 

         …………………………… 

         (data i czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/335/17 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

Oświadczenie 

o objęciu rodziny kandydata nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

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

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

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

wydanym przez ……………………………………………… 

oświadczam, że moja rodzina jest objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 

         …………………………… 

         (data i czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/335/17 

Rady Miejskiej w Gostyniu 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

Oświadczenie 

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata w poprzednich latach do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do 

którego został złożony wniosek 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

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

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

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

wydanym przez ……………………………………………… 

oświadczam, że rodzeństwo kandydata (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)…………… 

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

uczęszczało w poprzednich latach do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego został złożony 

wniosek. 

         …………………………… 

         (data i czytelny podpis) 
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