DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 9 marca 2017 r.
Poz. 949
UCHWAŁA NR XXX/297/17
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
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 ze zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 14.12.2016r. Przepisy wprowadzające
Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60) w zw. z art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo
oświatowe (Dz.U.2017r. poz. 59)
Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Sędziszów
Małopolski;
2. oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w szkole podstawowej
prowadzonej przez Gminę Sędziszów Małopolski;
3. szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Sędziszów Małopolski;
4. rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
§ 2. 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski ustala się następujące kryteria:
a) dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 50 punktów;
b) oboje rodziców dziecka pozostają w zatrudnieniu, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą –
40 punktów;
c) jeden rodzic dziecka pozostaje w zatrudnieniu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy
się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą –
20 punktów;
d) rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły –
5 punktów.
2. W przypadku, gdy liczba wniosków, które w postępowaniu rekrutacyjnym drugiego etapu uzyskały taką
samą liczbę punktów, przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, o przyjęciu decyduje wcześniejsza data
urodzenia dziecka.
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§ 3. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium, o których mowa w § 2 ust. 1 jest oświadczenie
rodziców o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub
prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/158/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 stycznia
2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski.
§ 5. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sędziszowie Młp.
mgr Jerzy Kiebała
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/297/17
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 20 lutego 2017 r.
OŚWIADCZENIE RODZICA
Ja niżej podpisana/y ...........................................................................
zamieszkała/y ...........................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr .............................wydanym przez
□ Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w........................................................................
..................................................................................................................................................
□ Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w trybie dziennym w.................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
□ Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (rodzaj działalności).............
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
□ Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne położone w.......................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
II. Oświadczam, że wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Jestem świadoma/odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………..
(miejscowość, data)
*Zaznaczyć właściwą odpowiedź

………………………………
(czytelny podpis)

