UCHWAŁA NR XXII/131/2017
RADY GMINY KAMIENIEC
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamieniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59), Rada Gminy Kamieniec uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamieniec:
1) dziecko, którego oboje rodzice pracują, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą - 4 punkty,
2) dziecko, którego jeden z dwojga rodziców pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą – 2 punkty,
3) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w Przedszkolu Gminnym w Kamieńcu –
3 punkty,
4) dziecko obojga rodziców uczących się lub studiujących w trybie dziennym – 1 punkt,
5) ilość zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w Przedszkolu Gminnym w Kamieńcu po czasie realizacji
5 godzinnej podstawy programowej – 1 punkt za każdą godzinę.
§ 2. Określa się wzory oświadczeń i dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §
1 tj.:
1) w przypadku zatrudnienia - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, w przypadku prowadzenia
gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej - oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej (załącznik nr 1),
2) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Gminnym w Kamieńcu –
oświadczenie o kontynuacji w roku szkolnym ……/……. edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka
ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola (załącznik nr 2),
3) w przypadku nauki obojga rodziców lub studiujących w trybie dziennym – oświadczenie o odbywaniu nauki
w systemie dziennym (załącznik nr 3),
4) deklarowana ilość godzin pobytu dziecka w Przedszkolu Gminnym w Kamieńcu - oświadczenie rodzica/ów
zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Gminnego w Kamieńcu dotyczące deklarowanego
czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/131/2017
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 15 lutego 2017 r.
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej.
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………….……....….....................................................................
Adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………...........................................................................................
Dobrowolnie oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne (pozarolniczą działalność gospodarczą)
w ……………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres zakładu pracy)
Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby faktu zatrudnienia,
wymiaru czasu pracy oraz okresu na jaki została zawarta umowa u mojego pracodawcy.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………………………....

………………………………......................

(podpis matki lub opiekuna prawnego)

(podpis ojca lub opiekuna prawnego)

...............................................................
(miejscowość, data i złożenia oświadczenia)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/131/2017
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 15 lutego 2017 r.
Oświadczenie o kontynuacji w roku szkolnym ……/……. edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka
ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola.
Ja ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej)
Ja ………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)
Oświadczam/y, że rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola:
1 .………….………………………………………….................................................……..........
( imię i nazwisko rodzeństwa)

( nazwa grupy do której uczęszcza rodzeństwo)

2 .………….………………………………………….................................................……...........
( imię i nazwisko rodzeństwa)

( nazwa grupy do której uczęszcza rodzeństwo)

3 .………….………………………………………….................................................……...........
( imię i nazwisko rodzeństwa)

( nazwa grupy do której uczęszcza rodzeństwo)

w roku szkolnym ……./……… będzie kontynuowało edukację w przedszkolu.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………………………. ………………………………......................
(podpis matki lub opiekuna prawnego)

(podpis ojca lub opiekuna prawnego)

....................................................
(miejscowość i data złożenia oświadczenia)

Id: E4D2C5C0-AE0C-4591-8672-06B08B1332E2. Uchwalony

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/131/2017
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 15 lutego 2017 r.
Oświadczenie o odbywaniu nauki w systemie dziennym
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
……………...............................................……………………………..
Dobrowolnie oświadczam, że w dniu złożenia wniosku odbywam naukę w systemie dziennym i w roku
szkolnym ……/……. będę ją kontynuować w/na
…………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły, uczelni)
Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania w razie potrzeby – w/w danych.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………..
(podpis matki lub opiekuna prawnego)

………………………………..
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)

...............................................................
(miejscowość, data i złożenia oświadczenia)

Id: E4D2C5C0-AE0C-4591-8672-06B08B1332E2. Uchwalony

Strona 1

