
UCHWAŁA NR XX/146/2016
RADY GMINY WĄGROWIEC

z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych  przedszkoli i publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 64) Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria naboru do publicznych  przedszkoli i publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów:

1) dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – 6 pkt,

2) oboje rodzice pracujący – 3 pkt,

3) rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce (Szkoła Podstawowa, Zespół Szkół, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny) – 2 pkt,

4) jeden z rodziców pracujący – 1 pkt,

5) dzieci 5- letnie – 5 pkt,

6) dzieci 4- letnie – 5 pkt.

2. Dokumentem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 jest 
złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego oświadczeń, których wzory zostały określone w załącznikach od 1 do 
4 do Uchwały.

3. Potwierdzeniem spełnienia kryterium określonego w ust. 1 pkt 5 i 6 jest informacja zawarta we wniosku o 
przyjęcie dziecka do publicznego  przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Wągrowiec Nr IV/23/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie  określenia 
kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2015 r. poz. 990).

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Łukaszczyk
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XX/146/2016 

Rady Gminy Wągrowiec  

z dnia 20 stycznia 2016r.  

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

 

 

Ja, ……………………………………………………………………….. oświadczam, że moje dziecko  
 (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*) 

będące kandydatem biorącym udział w rekrutacji jest objęte w roku szkolnym 

………………….. obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

           

 ………………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XX/146/2016 

Rady Gminy Wągrowiec  

z dnia 20 stycznia 2016r.  

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o wykonywaniu pracy przez 

obojga rodziców 

 

Ja, ……………………………………………………………….. oświadczam, że jestem zatrudniona  
 (imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego*) 

 

przez …………………………………………………………………………………………………………………… 
    (nazwa i adres pracodawcy) 

 

lub prowadzę działalność gospodarczą ………………………………………………………………….. 
        (nazwa podmiotu i adres) 

 

lub prowadzę gospodarstwo rolne w ………………………………………………………………………. 
         

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

       

 ………………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 

 

 

Ja, ……………………………………………………………….. oświadczam, że jestem zatrudniony  
 (imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego*) 

 

przez …………………………………………………………………………………………………………………… 
    (nazwa i adres pracodawcy) 

 

lub prowadzę działalność gospodarczą ………………………………………………………………….. 
        (nazwa podmiotu i adres) 

 

lub prowadzę gospodarstwo rolne w ………………………………………………………………………. 
         

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

       

 ………………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 

* właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr XX/146/2016 

Rady Gminy Wągrowiec  

z dnia 20 stycznia 2016r.  

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o kontynuowaniu edukacji 

przez  rodzeństwo  kandydata w placówce 

 

 

Ja, …………………………………………………………………………………. oświadczam,  że niżej
  (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*) 

 

wymienione rodzeństwo mojego dziecka, będącego kandydatem biorącym udział 

w rekrutacji: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
    (imię i nazwisko siostry/brata*) 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 kontynuuje edukację w roku szkolnym …………………. w tej samej placówce tj.  

Szkoła Podstawowa / Zespół Szkół / Zespół Szkolno-Przedszkolny* w 

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

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

            

      ……………………………………………………………………. 
      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 4 

do Uchwały Rady Gminy Wągrowiec  

Nr XX/146/2016 

z dnia 20 stycznia 2016r.  

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wykonywaniu pracy przez 

jednego z rodziców 

 

 

Ja, ………………………………………………………………. oświadczam, że jestem zatrudniona/y  
 (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*) 

 

przez …………………………………………………………………………………………………………………… 
    (nazwa i adres pracodawcy) 

 

lub prowadzę działalność gospodarczą ………………………………………………………………….. 
        (nazwa podmiotu i adres) 

 

lub prowadzę gospodarstwo rolne w ………………………………………………………………………. 
         

 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

       

 ………………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić 
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Wójt

Przemysław Majchrzak

UZASADNIENIE

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) artykułem 20c ust. 4

i 6 nakłada na organ prowadzący obowiązek określenia kryteriów dodatkowych branych pod uwagę w drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz

określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Rada Gminy uchwałą Nr IV/23/2015 z dnia 4 lutego 2015

r. określiła kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz

dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. W związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia przez

gminę w roku szkolnym 2016/2017 warunków do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego

dzieciom czteroletnim i pięcioletnim zaszła konieczność zwiększenia liczby kryteriów.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.
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