
     Załącznik Nr 5 do protokołu 

                       z obrad V/2015 sesji Rady Miejskiej 

                Trzemeszna z dn. 28.01.2015 r. 

 

 

 

Uchwała Nr V/27/2015 

Rady Miejskiej Trzemeszna  

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzemeszno 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. D. U. z 2013 
r., poz. 594) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. D. U. z 2004 r., 
Dz. U. Nr 256, poz. 2572) 
 

Rada Miejska Trzemeszna uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola 

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzemeszno: 
1. kandydat w danym roku szkolnym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego – 10 kpt; 
2. obydwoje rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie 

dziennym – 10 pkt; 
3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, do tej samej szkoły – 8 pkt; 
4. rodzic kandydata zadeklarował korzystanie przez dziecko z pełnej oferty przedszkola, tj. 

bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki oraz z posiłków po czasie realizacji podstawy 
programowej w wymiarze 5 godzin dziennie (tj. powyżej 8 godzin dziennie) – 6 pkt; 

5. jeden rodzic dziecka pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie 
dziennym – 4 pkt. 

 
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 stosuje się w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w 

przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dane publiczne przedszkole lub oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

 
§ 2 

 
Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.: 
 
− oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu – załącznik nr 1; 
− oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o tym, że kandydat posiada rodzeństwo aktualnie 

uczęszczające do danego przedszkola lub danej szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 
załącznik nr 2; 

− oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej 
opiekę – załącznik nr 3. 



 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna. 
 

§ 4 
 

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Trzemeszna 
 
 

/-/Ludwik Macioł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2015 
Rady Miejskiej Trzemeszna 
 z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

 

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu 

Ja niżej podpisana.................................................................................................................................... 
 (imię i nazwisko) 

legitymująca się dowodem osobistym nr.......................wydanym przez................................................. 
 
Oświadczam, że jestem zatrudniona, osobiście prowadzę działalność gospodarczą, uczę się w systemie 

dziennym* w...................................................................................................................... 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………., dnia………………………  

………………………………………………. 
(czytelny podpis) 

 
 
 

Ja niżej podpisany.................................................................................................................................... 
 (imię i nazwisko) 

legitymujący się dowodem osobistym nr.......................wydanym przez................................................. 
 
Oświadczam, że jestem zatrudniony, osobiście prowadzę działalność gospodarczą, uczę się w systemie 

dziennym* w...................................................................................................................... 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………., dnia………………………  

………………………………………………. 
(czytelny podpis) 

 
 

* zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

        /-/ Ludwik Macioł 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/2015 
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola / oddziału 

przedszkolnego 

 

Ja niżej podpisana/y.................................................................................................................................. 
 (imię i nazwisko) 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr....................wydanym przez................................................. 
 
oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka – kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego  
 
………………………………………………………………, ur. ……………………………………………… 

(imię i nazwisko siostry/brata)  (data urodzenia) 
 

aktualnie uczęszcza do ………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres, nazwa placówki) 

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………., dnia………………………  

………………………………………………. 
(czytelny podpis) 

 

 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

         /-/ Ludwik Macioł 

 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/2015 
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej 
opiekę 
 
Ja niżej podpisana/y.................................................................................................................................. 
 (imię i nazwisko) 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr....................wydanym przez................................................. 
 

* Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską - sprawuję pieczę zastępczą – sprawuję opiekę nad 
małoletnimi: 
 
 
1 ……………………………………………………………………………………...……….……, ur. …………………………………………… 
  (imię i nazwisko dziecka)      (data urodzenia) 
 

2 ……………………………………………………………………………………...……….……, ur. …………………………………………… 
  (imię i nazwisko dziecka)      (data urodzenia) 
 

3 ……………………………………………………………………………………...……….……, ur. …………………………………………… 
  (imię i nazwisko dziecka)      (data urodzenia) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

* zaznaczyć właściwą odpowiedź 

……………………………………., dnia………………………  

……………………………………………. 
(czytelny podpis) 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

    /-/ Ludwik Macioł 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła 
nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. 

W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze 
danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 

 
1) wielodzietność rodziny kandydata, 
2) niepełnosprawność kandydata, 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada 
gminy, jako organ prowadzący, upoważniona jest do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim 
etapie rekrutacji. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

        /-/ Ludwik Macioł 


