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UCHWAŁA NR IV/14/15
RADY GMINY PAWŁOWICZKI
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez gminę Pawłowiczki 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami1)) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami2)), Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki.
1) kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym liczba punktów 10;
2) kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – liczba punktów 6;
3) odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata, mierzona wzdłuż drogi umożliwiającej dojazd
do przedszkola, licząca do 3 km – liczba punktów 2;
4) kontynuacja edukacji przedszkolnej w wybranym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata ubiegającego
się o przyjęcie do przedszkola – liczba punktów 4.
§ 2.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów kryteriów określonych w § 1 pkt 1 i 3
są odpowiednio:
1) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy, zaświadczenie wystawione przez zlecającego
o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej, oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności
gospodarczej, oświadczenie rodzica o statusie osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność
gospodarczą, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie wystawione przez
uczelnię wyższą lub szkołę o pobieraniu nauki w trybie dziennym;
2) oświadczenie rodziców o odległości miejsca zamieszkania kandydata od wybranego przedszkola.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,
poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1317 i 1650 oraz
z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i 1877.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r.
poz. 379 i 1072.
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2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".
§ 3. Do postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 kryteria naboru określone w § 1 stosuje
się również do oddziałów przedszkolnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy w Pawłowiczkach
Przemysław Malinka

