
UCHWAŁA NR XXII/135/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia gminnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wielichowo, przyznania tym 

kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie 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) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo, ustala się następujące kryteria wraz 
z liczbą punktów:

1) gdy oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę 
w trybie dziennym - 5 punktów,

2) gdy tylko jeden z dwojga rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą lub 
pobiera naukę w trybie dziennym – 2 punkty,

3) gdy rodzeństwo kandydata do przedszkola będzie kontynuować edukację przedszkolną w przedszkolu lub 
oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Wielichowo - 2 punkty,

4) zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata do przedszkola korzystania przez niego 
z pełnej oferty przedszkola (tj. całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu) – 5 punktów,

5) gdy dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

§ 2. 

Ustala się następujące, załączone do wniosku dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów 
dodatkowych, o których mowa w § 1:

1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 
pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 1,

2) deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożona przez rodziców/opiekunów prawnych 
i deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu – załącznik nr 2,

3) oświadczenie o objęciu dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – załącznik nr 3

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia 
gminnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkole podstawowej  prowadzonych przez Gminę Wielichowo, przyznania tym kryterium liczby punktów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym 

 

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

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

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

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

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w:  

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

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

 

lub 

 

- Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą: 

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

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

 

lub 

 

- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym: 

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

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

 

 

 Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

..............................., ................                                       ..................................... 

  ( miejscowość )         ( data)                                               (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                        

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/135/2017

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 29 marca 2017 r.
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……………………………………    …………………………………… 

……………………………………                                                     (miejscowość, data)  

 (imię i nazwisko rodzica) 

…………………………………… 

……………………………………. 

        (adres do korespondencji) 

                                                                                              Dyrektor  Przedszkola 

……………………. 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Deklaruję, że moja/mój córka/syn …………………………………………………   

                                                                                      (imię i nazwisko) 

będzie kontynuował/a w roku szkolnym 2015/2016 wychowanie przedszkolne w tym 

przedszkolu.  

1. Data i miejsce urodzenia dziecka …………………………………………………….. 

2. Numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ………………………………………. 

3. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka ……………………………………………….......……………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka …………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców 

dziecka ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od ……….. do ………….. 

      ………………………………… …………………………………  

          (podpis matki/opiekuna prawnego)                                                     (podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/135/2017

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 29 marca 2017 r.
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Oświadczenie  o objęciu  dziecka nadzorem kuratorskim lub  wsparciem  

asystenta rodziny 

 
 

Ja niżej  podpisana: 

 

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

                       (imię  i nazwisko matki/prawnego opiekuna) 

 

Ja niżej  podpisany: 

 

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

                        (imię  i nazwisko ojca/prawnego opiekuna) 

 

oświadczam/y, że rodzina dziecka  

 

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

                                        ( imię i nazwisko dziecka) 

 

Objęta jest nadzorem kuratorskim/ wsparciem asystenta rodziny* 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

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

(podpis matki  lub  opiekuna prawnego)      (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

............................., dnia .............. 

         (miejscowość i data) 

 

* odpowiednie podkreślić 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/135/2017

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 29 marca 2017 r.

Id: 13D38404-CA67-4B81-AA1D-F23DBD843391. Podpisany Strona 5



Uzasadnienie

Zgodnie z  treścią 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), organ prowadzący publiczne przedszkole i oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
zobowiązany jest określić dodatkowe kryteria rekrutacyjne, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji
wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. W związku
z powyższym przyjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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