
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/197/2017 

RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA 

z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia 

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

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

(Dz. U. z 2017r. , poz. 59) Rada Gminy Ceków-Kolonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów obowiązujących 

na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ceków-

Kolonia: 

1) Oboje rodzice kandydata pracują, studiują w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą- 5 punktów, 

2) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej form 

wychowania przedszkolnego, w którym ubiega się o przyjęcie-4 punktów, 

3) Zadeklarowanie przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego 

z opieki przedszkolnej w wymiarze 6 i więcej godzin dziennie- 3 punkty, 

4) Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę dane 

przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego-1 punkt 

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

1) oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej albo 

gospodarstwa rolnego lub pobierania  nauki w systemie  dziennym zał. nr 1 

2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole lub do szkoły 

podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę dane przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma 

wychowania przedszkolnego pobliskiej szkoły zał. nr 2 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 18 marca 2015 w sprawie : 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w 

postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Ceków-Kolonia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 3203



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

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia 

(-) Józef Majewski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX /197/2017 

Rady Gminy Ceków-Kolonia 

z dnia 22 marca 2017 r. 

…………………………………………… 

(imię i nazwisko matki/  opiekunka prawna) 

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

(imię i nazwisko ojca/  opiekun prawny) 

……………………………………………………………………… 

(adres) 

                                                           OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

Matka/opiekunka prawna jest zatrudniona/ prowadzi działalność gospodarczą/  pobiera naukę w systemie 

dziennym/ prowadzi gospodarstwo rolne* w 

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

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

Ojciec/opiekun prawny jest zatrudniony/ prowadzi działalność gospodarczą/  pobiera naukę w systemie 

dziennym/ prowadzi gospodarstwo rolne* w 

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

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

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia-na 

podstawie art.233 KK. 

Art.233. K,§ 1. ''Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

wolności do lat 3.” 

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

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX /197/2017 

Rady Gminy Ceków-Kolonia 

z dnia 22 marca 2017 r. 

Oświadczenie o  uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego w  

szkole, innej formy wychowania przedszkolnego lub do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma 

siedzibę dane przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego. 

Oświadczam, że  rodzeństwo kandydata ................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

Uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w   szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 

lub do szkoły podstawowej  w obwodzie której ma siedzibę dane przedszkole oddział przedszkolny lub inna 

forma wychowania przedszkolnego 

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

(nazwa i adres placówki) 

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia-na 

podstawie art.233 KK. 

Art.233. K,§ 1. ''Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

wolności do lat 3.” 

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

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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