
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Boguty-Pianki

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 154 ust. 3 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2018 r. poz. 2245) podaje się do publicznej
wiadomości:

1. Kryteria naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i do
publicznej  innej  formy wychowania  przedszkolnego prowadzonych  przez  Gminę Boguty-Pianki  na  drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów na rok szkolny 2020/2021

Lp. Kryterium naboru
Liczba

punktów
Dokument potwierdzający spełnienie

kryterium

1. Kandydaci 4-letni, 5-letni 10 Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywego oświadczenia. Składający 
oświadczenie obowiązany jest do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia.”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu       
o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.

2. Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie 
prawni lub rodzic samotnie wychowujący 
dziecko/dzieci pracują, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą 
pozarolniczą działalność gospodarczą, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub pobierają 
naukę w trybie stacjonarnym.
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2.  Kryteria  naboru  do  klasy  pierwszej  szkoły  podstawowej  prowadzonej  przez  Gminę  Boguty-Pianki  dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na rok szkolny 2020/2021

Lp. Kryterium naboru
Liczba

punktów
Dokument potwierdzający spełnienie

kryterium

1. Kandydat (dziecko), którego rodzeństwo 
uczęszcza do szkoły, do której składany jest 
wniosek.

6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata 
(dziecka) do tej samej szkoły, zawarte we 
wniosku o przyjęcie kandydata (dziecka) do
szkoły.



2. Kandydat (dziecko), który odbywa roczne 
przygotowanie przedszkolne w szkole, do 
której składany jest wniosek.

4 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
o uczęszczaniu kandydata (dziecka) do tej 
samej szkoły, zawarte we wniosku o 
przyjęcie kandydata (dziecka) do szkoły.

3. Kandydat (dziecko) zameldowane jest poza 
obwodem szkoły, ale jest mieszkańcem Gminy
Boguty-Pianki.

4 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
o zamieszkaniu kandydata (dziecka) na 
terenie Gminy Boguty-Pianki.

4. Kandydat (dziecko) objęty jest pieczą 
zastępczą.

3 Kserokopia postanowienia sądu o 
umieszczeniu kandydata (dziecka) w pieczy
zastępczej.

5. Kandydat (dziecko) znajduje się w rodzinie 
wielodzietnej.

3 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
o ilości dzieci w rodzinie.

        Wójt

        /-/ Jędrzej Michał Drewnowski


