
UCHWAŁA NR XXVIII/177/17
RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. 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 Niedrzwica Duża uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedrzwica Duża:

1) pozostawanie rodziców/ opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności 
gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 4 punkty

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola 
lub tej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego - 2 punkty,

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły - 1 punkt,

4) odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola, oddziału przedszkolnego, publicznej 
innej formy wychowania przedszkolnego nie przekracza 3 km – 2 pkt.

5) zadeklarowanie przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty 
przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy 
programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie - 2 punkty,

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:

1) punktów od 1 do 4 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały;

2) punktu 5 w złożonym wniosku o przyjęcie do przedszkola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Dziekanowski
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1)
 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez 

kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 

ZAŁĄCZNIK   
do Uchwały Nr XXVIII/177/17 
Rady Gminy Niedrzwica Duża  
z dnia 28 lutego 2017r. 

 
 

 
………………………………………………............. 
Imię/ imiona i nazwisko rodzica/ rodziców kandydata 

 

 
 

 

……………………………………………………….. 
Adres zamieszkania 

 

  
 

Oświadczenie 
 

Świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1), oświadczam, że 
(zaznacz właściwy tekst): 
1) jesteśmy zatrudnieni/ prowadzimy działalność gospodarczą/ uczymy się w systemie dziennym w: 
mama/opiekun prawny ………………………………………….…………………………………………… 
tata/opiekun prawny ………………………………………………………………………………………… 
 
2) rodzeństwo kandydata ………………………………… uczęszcza do tego oddziału przedszkolnego  
     imię i nazwisko kandydata 
w szkole podstawowej, przedszkola lub tej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 
 
3) rodzeństwo kandydata …………………………………… uczęszcza do funkcjonującej  
     imię i nazwisko kandydata 
w pobliżu szkoły …………………………………………….  
     nazwa szkoły  
4) odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ 
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie przekracza 3 km/ przekracza 3 km. 
 

 

 
 
……………. 
       data 

…………………………………………………. 
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
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