
UCHWAŁA NR V/31/15
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów 

przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest gmina Wasosz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.), 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. 2572 z późn. zm.), art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.). Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz:

1. pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego w zatrudnieniu lub prowadzenie przez 
nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 20 pkt,

2. kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu – 15 pkt,

3. miejsce pracy co najmniej jednego rodzica z dwojga pracujących lub miejsce pracy rodzica samotnie 
wychowującego dziecko poza miejscem zamieszkania – 10 pkt,

4. miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole 
– 5 pkt.

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

1. oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 1),

2. kopia deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez 
rodzeństwo kandydata,

3. oświadczenie rodzica/ów o miejscu zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/ gospodarstwa 
rolnego/pobieraniu nauki w systemie dziennym poza miejscem zamieszkania (załącznik nr 5).

4. oświadczenie rodzica/ów o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie 
której znajduje się przedszkole (załącznik nr 4).

§ 3. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz:

1. pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego w zatrudnieniu lub prowadzenie przez 
nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 5 pkt,

2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej szkoły albo oddziału przedszkolnego lub punktu 
przedszkolnego w tej szkole – 15 pkt.

3. miejsce pracy co najmniej jednego rodzica w obwodzie szkoły, na terenie której znajduje się oddział 
przedszkolny - 10 pkt,

4. miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się oddział 
przedszkolny – 20 pkt.

§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §3:

1. oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 1),

2. oświadczenie rodzica/rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły lub oddziału 
przedszkolnego w tej szkole lub punktu przedszkolnego w tej szkole (załącznik nr 2),
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3. oświadczenie rodzica/ów o miejscu pracy co najmniej jednego rodzica w obwodzie szkoły, na terenie której 
znajduje się oddział przedszkolny (załącznik nr 3),

4. oświadczenie rodzica/ów o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie 
której znajduje się oddział przedszkolny (załącznik nr 4).

§ 5. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz:

1. pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego w zatrudnieniu lub prowadzenie przez 
nich działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 20 pkt,

2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły lub oddziału przedszkolnego w szkole, w której znajduje się 
punkt przedszkolny– 15 pkt,

3. miejsce pracy co najmniej jednego rodzica z dwojga pracujących lub miejsce pracy rodzica samotnie 
wychowującego dziecko poza miejscem zamieszkania – 10 pkt,

4. miejsce pracy co najmniej jednego rodzica w obwodzie szkoły, w której znajduje się punkt przedszkolny - 
7 pkt

5. miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w której znajduje się punkt 
przedszkolny– 5 pkt.

§ 6. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 5:

1. oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 1),

2. oświadczenie rodzica/rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły lub oddziału 
przedszkolnego w tej szkole (załącznik nr 2),

3. oświadczenie rodzica/ów o miejscu zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/ gospodarstwa 
rolnego/pobieraniu nauki w systemie dziennym poza miejscem zamieszkania (załącznik nr 5).

4. oświadczenie rodzica/ów o miejscu pracy co najmniej jednego rodzica w obwodzie szkoły, w której znajduje 
się punkt przedszkolny (załącznik nr 3),

5. oświadczenie rodzica/ów o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie 
której znajduje się punkt przedszkolny (załącznik nr 4).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza

Jacek Chorostkowski
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Załącznik nr 1 

do Uchwały V/31/15 

Rady Miejskiej Wąsosza 

z dnia 26 marca 2015r 

 

 

Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego o zatrudnieniu, prowa-

dzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego  

lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym                     

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………….. 

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

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w 

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

lub 

- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne 

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

lub 

- jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w 

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

 

 Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Wąsosz, dnia ………………….    ………………………………. 
(czytelny podpis) 

*Zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

 

 

Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego o zatrudnieniu, prowa-

dzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego  

lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym                     

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………….. 

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

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w 

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

lub 

- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne 

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

lub 

- jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w 

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

 

 Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Wąsosz, dnia ………………….    ………………………………. 
(czytelny podpis) 

*Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr V/31/15 

Rady Miejskiej Wąsosza 

z dnia 26 marca 2015r. 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły  

lub oddziału  przedszkolnego w tej szkole.  

 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka  

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

                                                      (imię i nazwisko dziecka)  

 

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

                                                       (data i miejsce urodzenia) 

 

Imię i nazwisko rodzeństwa: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

uczęszcza do szkoły/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego w Szkole …………... 

 

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

   (nazwa i adres szkoły) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Wąsosz, dnia …………………..    ………………………………….. 

         (czytelny podpis) 
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Załącznik nr  3 

do Uchwały Nr V/31/15 

Rady Miejskiej Wąsosza 

z dnia26 marca 2015r. 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów o miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospo-

darczej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego                     

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………….. 

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

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w  

…………………………………………………………………………………………………

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

lub 

- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/prowadzę gospodarstwo rolne 

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

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

 

Miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/prowadzenia gospodarstwa rolnego 

znajduje się w obwodzie szkoły, na terenie której znajduje się oddział przedszkolny/punkt 

przedszkolny * , do którego składam wniosek o przyjęcie dziecka. 

 

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

(adres miejsca pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/prowadzenia gospodarstwa rol-

nego) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Wąsosz, dnia ………………….    ………………………………. 
(czytelny podpis) 

 

* podkreślić właściwe 
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Załącznik nr  4 

do Uchwały NR V/31/15 

Rady Miejskiej Wąsosza 

z dnia 26 marca 2015r 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów o miejscu zamieszkania kandydata 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………….. 

                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

 

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

                                                                             (data i miejsce urodzenia) 

 

zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny/punkt przed-

szkolny/ przedszkole 

 

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

   (adres miejsca zamieszkania dziecka) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

Wąsosz, dnia …………………..    ………………………………….. 

         (czytelny podpis) 
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Załącznik nr  5 

do Uchwały Nr V/31/15 

Rady Miejskiej Wąsosza 

z dnia 26 marca 2015r. 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów o miejscu zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodar-

czej lub gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym poza miej-

scem zamieszkania                    

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………….. 

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

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w  

…………………………………………………………………………………………………

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

lub 

- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/prowadzę gospodarstwo rolne  

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

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

lub 

- oświadczam, że pobieram naukę w systemie dziennym w  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Miejsce pracy*/prowadzenia działalności gospodarczej*/prowadzenia gospodarstwa rolne-

go*/pobierania nauki w systemie dziennym* znajduje się poza miejscem mojego zamieszka-

nia. 

 

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

(adres miejsca pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/prowadzenia gospodarstwa rol-

nego/pobierania nauki w systemie dziennym) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Wąsosz, dnia ………………….    ………………………………. 
(czytelny podpis) 

 

* Podkreślić właściwe 
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