
UCHWAŁA NR IV/25/2015
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 
r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 
z 2004 r., Nr 256, poz. 1572 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwała, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów: 

 
-Lp. Kryterium -Wartość 

kryterium 
w punktac
h 

-1. -Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie/ pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 

-10 

-2. -Dziecko, którego jeden rodzic/prawny opiekun/ pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub 
uczy się w trybie dziennym, lub prowadzi gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 

-5 

-3. -Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkolnej powyżej 8 godzin. -3 
-4. -Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola. -1 

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

- oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów/ o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, 
prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w trybie dziennym – załącznik nr 1, 

- oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów/ dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu 
załącznik Nr 2, 

- oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów/o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub 
danej szkoły w którym funkcjonuje oddział przedszkolny załącznik nr 3, 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Pankowska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015 roku

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów/ o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 
gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w trybie 

dziennym

Ja niże podpisana/y/ …………………………………………………………………………….

zamieszkała/y/ ………………………………………………………………………………….

legitymująca/y/ się dowodem osobisty, nr ………………………….. wydanym przez 

…………………………………….

1.  Oświadczam, że jest zatrudniona/y* w ……………………………………………………

lub

2. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą* ……………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………

lub

3. Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne*  o pow. ……………………………………

lub

4. Oświadczam , że jestem osobą ucząca się w systemie dziennym*…………………………...

    ………………………………………………………………………………………………...

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia.
(Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny ( Dz.U. Nr 88 z 1997 poz. 553) : 
§ 1 – Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

…………………………., dnia ………………………    ………………………………………
                                                                                                                       Czytelny podpis
* zaznaczyć właściwą odpowiedź

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów/ o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 
gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w trybie 

dziennym

Ja niże podpisana/y/ …………………………………………………………………………….

zamieszkała/y/ ………………………………………………………………………………….

legitymująca/y/ się dowodem osobisty, nr ………………………….. wydanym przez 

…………………………………….

1.  Oświadczam, że jest zatrudniona/y* w ……………………………………………………

lub
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2. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą* ……………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………

lub

3. Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne*  o pow. ……………………………………

lub

4. Oświadczam , że jestem osobą ucząca się w systemie dziennym*…………………………...

    ………………………………………………………………………………………………...

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia. 
(Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny ( Dz.U. Nr 88 z 1997 poz. 553) : 
§ 1 – Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

…………………………., dnia ………………………    ………………………………………
                                                                                                                       Czytelny podpis
* zaznaczyć właściwą odpowiedź
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015 roku

………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów/ dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka 
w przedszkolu

Deklaruję, że moje dziecko ………………………………………………………….. będzie 

przebywało w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie tj. w godz. od ………. do ………….

…………………….., dnia …………………..               ………………………………………
                                                                                                              Czytelny podpis
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2015
Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015 roku

………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów/o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata 
do danego przedszkola lub danej szkoły w którym funkcjonuje oddział przedszkolny

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………… posiada 

rodzeństwo, które w roku szkolnym …………………………… uczęszcza 

do 

…………………………………………………………………………………………………
       (nazwa przedszkola, szkoły w której  funkcjonuje oddział przedszkolny)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywego oświadczenia.
(Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny ( Dz.U. Nr 88 z 1997 poz. 553) : 
§ 1 – Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

…………………….., dnia …………………..               ………………………………………
                                                                                                              Czytelny podpis

Id: TCABN-JCXLF-KTJSP-NENKE-CTNTE. Podpisany Strona 5
—————————————————————————————————————————————————————————


	
	
	
	



