
Uchwała Nr ................................ 
Rady Gminy Pietrowice Wielkie 
z dnia ............................. 2015 r. 

 
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
 
Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwała, co następuje: 

 
§ 1. 

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 
Pietrowice Wielkie; 
1) kandydat jest pięciolatkiem odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne – 5 punkty; 
2) kandydat obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie stacjonarnym lub 

uczących się w trybie dziennym – 3 punktów; 
3) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną  

w  przedszkolu, w którym odbywa się postępowanie rekrutacyjne określone niniejszą 
uchwałą – 3 punkty; 

4) kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym lub 
uczy się w trybie dziennym - 1 punkt. 

5) kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z  rodziny objętej 
nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt 

 
§ 2. 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1, są odpowiednio: 
1) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, studiowaniu lub 

uczeniu się rodzica kandydata – załącznik nr 1 do uchwały; 
2) oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do publicznego przedszkola –

załącznik nr 2 do uchwały; 
3) oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objętej 

nadzorem kuratora czy wsparciem asystenta rodziny – załącznik nr 3 do uchwały; 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 
 

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

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ………………… 
Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia …………………. 
 
 

Pietrowice Wielkie, dnia …………..…….. 
………………………………………………….. 
(imię, nazwisko rodzica 
 

………………………………………………….. 
(adres zamieszkania rodzica) 
 

………………………………………………….. 
(telefon kontaktowy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

O ZATRUDNIENIU, PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, STUDIOWANIU 

LUB UCZENIU SIĘ RODZICA KANDYDATA 

 
 
 
Oświadczam,  że jestem rodzicem dziecka ……………………………………..……….………… 

 
i jest zatrudniona/y/, pobieram naukę w systemie dziennym/studiuję w trybie stacjonarnym1  
 
w ……..…………………………………………………………………………….……..……………... 
 
lub prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu CEiDG / rejestru KRS1 nr ……… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
         ……….…………………………………………… 
              (podpis rodzica składającego oświadczenie) 

 

 

 

1 
Niewłaściwe skreślić. 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ………………… 
Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia …………………. 
 
 

Pietrowice Wielkie, dnia …………..…….. 
………………………………………………….. 
(imię, nazwisko rodzica) 
 

………………………………………………….. 
(adres zamieszkania rodzica) 
 

………………………………………………….. 
(telefon kontaktowy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O UCZESZCZANIU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA DO PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA 
 
 
 
Oświadczam/my, że rodzeństwo kandydata: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(należy wpisać imię i nazwisko dzieci, nazwę przedszkola, do którego uczęszczają) 
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
 

………………………………………………. 
(podpis rodzica składającego oświadczenie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ………………… 
Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia …………………. 
 
 

Pietrowice Wielkie, dnia …………..…….. 
………………………………………………….. 
(imię, nazwisko rodziców 
 

………………………………………………….. 
(adres zamieszkania rodziców) 
 

………………………………………………….. 
(telefon kontaktowy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

O POBYCIE DZIECKA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ LUB OBJĘTEJ 

NADZOREM KURATORA CZY WSPARCIEM ASYSTENTA RODZINY 

 

 

 

Oświadczam, że dziecko ………………………………………………………. 

- przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub  

- rodzina dziecka jest objęta nadzorem kuratora lub  

- objęta jest wsparciem przez asystenta rodziny.  

(właściwe podkreśl) 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

………………………………………………. 
(podpis rodzica składającego oświadczenie) 

 


