Uchwała Nr XXXII/149/2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 10 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 prowadzonych przez Gminę Sadowne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4,5,6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze.zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Sadowne:
1. Dochód na osobę w rodzinie dziecka mieszkającego w obwodzie placówki:
1) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100 % kwoty określonej
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1456 z późn. zm.). – 6 punktów,
2) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty określonej w art. 5
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1456 z późn. zm.) - 0 punktów
2. Brak możliwości zapewnienia całodziennej opieki nad dzieckiem z powodu:
1) pozostawania obojga rodziców w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej,
2) prowadzenia przez oboje rodziców gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności
gospodarczej,
3) pobierania przez oboje rodziców nauki w systemie dziennym
- 4 punkty,
3. Dzieci z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny z terenu Gminy
Sadowne - 3 punkty,
4. Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
2 punkty,
5. Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Sadowne – 1 punkt.

–

§ 2.
Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:
- oświadczenie rodzica o osiąganym dochodzie na osobę w rodzinie dziecka (załącznik nr 1);
- oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej
działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 2);
- orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia, zaświadczenie wydane
przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;
- oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola (załącznik nr 3);
- oświadczenie rodzica o zamieszkaniu (załącznik nr 4).
§ 3.
Traci moc uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 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 prowadzonych przez Gminę Sadowne.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXII/149/2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 10 lutego 2017 r.

Oświadczenie rodzica o osiąganym dochodzie na osobę w rodzinie dziecka

Ja niżej podpisana/y ................................................................................................................................
zamieszkała/y...........................................................................................................................................
Świadoma/y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:
Dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi ……………………zł

Sadowne, dnia................

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

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXII/149/2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 10 lutego 2017 r.

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego/ pozarolniczej
działalności gospodarczej /pobieraniu nauki w systemie dziennym,
Ja niżej podpisana/y.................................................................................................................................

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

legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez..............................................
- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ..................................................
lub
- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym
...........................................................................................
nazwa uczelni
lub
-

Oświadczam,

że

prowadzę

gospodarstwo

rolne

lub

pozarolniczą

działalność

gospodarczą...............................................................................................................................................
nazwa i miejsce prowadzenia działalności
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Sadowne, dnia................

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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXII/149/2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 10 lutego 2017 r.

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka ……………………………........................................
(imię i nazwisko kandydata do przedszkola)
…………………………………………… w ..…………………………
(data urodzenia)
(miejsce urodzenia)
uczęszcza do przedszkola..……………………………………………………………………………
(adres, nazwa placówki)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Sadowne, dnia………………………
……………………………………
(czytelny podpis)

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXII/149/2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 10 lutego 2017 r.
…………………………………………...
Imię i nazwisko rodzica
……………………………………………
numer i seria dokumentu tożsamości

Oświadczenie o zamieszkaniu

Oświadczam, że jestem rodzicem*/ opiekunem prawnym*/ sprawuję pieczę zastępczą* nad dzieckiem
………………………………………………………………………………………
(niepotrzebne skreślić)
i zamieszkuję z zamiarem stałego pobytu w …………..……………………………………………………
Mój adres zamieszkania jest miejscem zamieszkania dziecka
………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………
Data i podpis
Pouczenie
1) Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r poz.
1943 ze zm.) przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
2) Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121,
ze zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z
zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską
jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza
rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza
rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania,
miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli
dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd
opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania
opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

