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Poz. 1904
UCHWAŁA NR IV/35/15
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wiśniowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa:
1. Dziecko pięcioletnie i dziecko czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola - 32 punkty.
2. Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny - 16 punktów.
3. Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
uczą się w trybie dziennym, kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego
dziecko. - 8 punktów.
4. Dziecko, którego jeden z rodziców( prawny opiekun) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej,
uczy się w trybie dziennym - 4 punkty.
5. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w kolejnym roku szkolnym edukację przedszkolną w przedszkolu
lub oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru - 4 punkty.
6. Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) są zameldowani na terenie gminy Wiśniowa
- 2 punkty.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem
kuratora lub asystenta rodziny (zał. Nr 1 do niniejszej uchwały).
2. Oświadczenie o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym rodziców, opiekunów lub samotnego rodzica (zał.
Nr 2 do niniejszej uchwały).
3. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (zał. Nr 3 do niniejszej uchwały).
4. Oświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy Wiśniowa (zał. Nr 4 do niniejszej uchwały).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/15
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 26 marca 2015 r.
Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciem rodziny
dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że
.............................................................................................(imie
i
nazwisko
dziecka)
jest
…..……………………………………………………………………………………………............................
.....
(wpisać właściwe).
Data i czytelny podpis składającego oświadczenie
..................................................................................
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/35/15
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 26 marca 2015 r.
………………………………………..
Imię i Nazwisko
………………………………………..
Numer i seria dokumentu tożsamości
Oświadczenie rodziców/ opiekunów o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że pracuję /
uczę się w systemie dziennym.
MATKA:..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
OJCIEC:...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
( nazwa zakładu pracy/uczelni; adres; telefon kontaktowy )
Data i czytelne podpisy osób składających oświadczenie
..................................................................................

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 1904

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/35/15
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 26 marca 2015 r.
Wiśniowa dn. ……………………..r.
………………………………………………………………
imię i nazwisko – rodzica
……………………………………………………………..
adres do korespondencji
Dyrektor ZPO w……………………
Przedszkole Samorządowe /Oddział Przedszkolny
w ……………………………..…….…

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Deklaruję, że moja/mój córka/syn
………………………………………………………………………………....................
imię i nazwisko dziecka
ur.dn.…………………………….......w ……………………….........,w roku szkolnym
……………………. będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu.
Dziecko będzie przebywać w przedszkolu od godz. …………. do godz ………………

………………………………………….............................................................................
Data

Czytelny podpis rodzica
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/35/15
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 26 marca 2015 r.
………………………………………..
Imię i Nazwisko
………………………………………..
Numer i seria dokumentu tożsamości
Oświadczenie o miejscu zameldowania.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że
jestem zameldowany/a na terenie gminy Wiśniowa.
Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
.......................................................................................
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