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UCHWAŁA Nr XXXV/246/2017
RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Jerzmanowa oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów

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 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z
art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z

2017 r. poz. 59) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§  1.  Jeżeli w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) postępowaniu rekrutacyjnym - należy przez to rozumieć postępowanie określone w
rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
określone dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania
przedszkolnego,
2) Przedszkolu publicznym - rozumie się przez to przedszkole, inną formę wychowania
przedszkolnego oraz oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Jaczowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowa.

§  2.  Uchwała określa:
1) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 1,
3) liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, o których mowa w pkt
1.

§  3.  Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym wraz z liczbą punktów i rodzajem dokumentów potwierdzających spełnianie
tych kryteriów stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.



§  4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§  5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego.

ZAŁĄCZNIK  1  
KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I
POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JERZMANOWA WRAZ Z LICZBĄ
PUNKTÓW I RODZAJEM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE TYCH KRYTERIÓW

Lp. Kryterium

Dokumenty
niezbędne do
potwierdzenia

spełniania kryterium

Liczba punktów

Kryteria - 1 etap

1. Wielodzietność
rodziny kandydata

Pisemne oświadczenie
o wielodzietności

kandydata
20

2. Niepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o
potrzebie kształcenia
specjalnego wydane

ze względu na
niepełnosprawność,

orzeczenie o
niepełnosprawności

lub o stopniu
niepełnosprawności

lub orzeczenie
równoważne w

rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27
sierpnia l997 r. o

rehabilitacji
zawodowej i

społecznej oraz
zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych
(Dz. U. z 20l6 r., poz.

2046 ze zm.)

20

3.
Niepełnosprawność
jednego z rodziców

kandydata
20

4.
Niepełnosprawność

obojga rodziców
kandydata

20

5.
Niepełnosprawność

rodzeństwa
kandydata

20

6. Samotne
wychowywanie

Pisemne oświadczenie
o samotnym 20



kandydata w
rodzinie

wychowywaniu
dziecka

7. Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument
potwierdzający

objecie dziecka piecza
zastępczą zgodnie z

ustawą z dnia 9
czerwca 2011r. o

wspieraniu rodziny i
systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. z
20l6 r., poz. 575 ze

zm.)

20

Kryteria - II etap

8.

W rodzinie oboje
rodzice kandydata

(opiekunowie
prawni) lub rodzic

samotnie
wychowujący

dziecko uczą się w
trybie stacjonarnym
lub są zatrudnieni w

pełnym wymiarze
czasu pracy,

prowadzą
gospodarstwo rolne

lub pozarolniczą
działalność

gospodarczą

Pisemne oświadczenie
rodzica

(prawnego opiekuna)
20

3.

Kandydat, którego
rodzeństwo ubiega
się o przyjęcie do

tego samego
przedszkola

publicznego lub
kontynuuje edukację
przedszkolną w tym

przedszkolu

Pisemne oświadczenie
rodzica (opiekuna

prawnego)
15

10.

Zadeklarowanie
przez rodziców

(opiekunów
prawnych)

Pisemna deklaracja
rodzica (opiekuna

prawnego)
10



kandydata
korzystania przez

niego z pełnej oferty
przedszkola na pobyt
dłuższy niż 5 godzin

Dokumenty, o których mowa w punkcie od 2 do 5 i w punkcie 7 składane są w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenia i
deklaracje, o których mowa w punkcie 1 i 6 oraz w punktach od 8 do 10 składane są pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zawarta jest w nich
klauzula o następującej treści: "Jestem świadomy/ ma odpowiedzialności karnej, wynikającej
z art. 233 ust. 1 Kodeksu karnego, za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały nr XXXVII/253/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
(Dolno.17.2343) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 maja 2017 r.


