
UCHWAŁA NR VI/17/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7 w Kościerzynie 
i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości 

punktowej poszczególnych kryteriów

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.8 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 20c ust. 4,5,6,9,10 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta 
Kościerzyna uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci w drugim etapie do Przedszkola Samorządowego nr 7 w 
Kościerzynie, do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Kościerzyna, wzory dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryterium oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 
2015/2016
L.p
.

Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczb
a 
punkt
ów

1 Kandydat zobowiązany jest do odbycia 
rocznego obowiązkowego wychowania 
przedszkolnego lub ma odroczony 
obowiązek szkolny, lub ma prawo do 
korzystania z wychowania przedszkolnego, 
a Gmina Miejska Kościerzyna ma obowiązek 
mu to zapewnić

Zgodność wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego 
obowiązkowego wychowania przedszkolnego lub prawem do korzystania 
z wychowania przedszkolnego powiązanym z obowiązkiem Gminy 
Miejskiej Kościerzyna do zapewnienie mu tego prawa;2.Kopię decyzji 
dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

10

2 Kwota dochodu nie może przekroczyć 100% 
kwoty określonej w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, tj. 504 zł.

Oświadczenie o dochodach 2

3 Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze 
czasu pracy lub rodzic samotnie 
wychowujący dziecko zatrudniony jest 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu 2

4 Do przedszkola/szkoły uczęszcza 
rodzeństwo kandydata.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola/szkoły 3

5 Deklarowany czas pobytu dziecka: - 
w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin - 
w oddziale przedszkolnym5 godzin

Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym 3

6 Rodzic jest pracownikiem 
przedszkola/szkoły

Oświadczenie o zatrudnieniu 1

§ 2. Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów stanowią załączniki do uchwały: 
a) Oświadczenie o dochodach stanowi załącznik nr 1; b) Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w pełnym wymiarze 
czasu – załącznik nr 2; c) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola/szkoły – załącznik nr 3; d) 
Deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym – załącznik nr 4; e) Oświadczenie 
o zatrudnieniu – załącznik nr 5.

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 w Przedszkolu Samorządowym nr 7 oraz 
w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, ustala się kryterium przeciętnego dochodu na osobę 
w rodzinie kandydata w oparciu o art. 20 c pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Kwota 
dochodu nie może przekroczyć 100 % kwoty określonej w art. 5. Ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 

VI/17/15 Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

………………………………………..       

Imię i Nazwisko  

 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
1
, oświadczam,             

że  przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich sześciu miesięcy 

 poprzedzających złożenie wniosku, na osobę w rodzinie, w której wychowuje  

się ……………………………..……………………………………., wynosi ….…………zł.         

                                      (imię i nazwisko kandydata)           

 

  

 

 

 

……………………                                       …………………………………. 
         Data                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, 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. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr 

VI/17/15 Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

……………………………………….     

Imię i Nazwisko  

 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

1
, oświadczam, że    

  

 

rodzic/rodzice* ……………………………………………..……, zatrudniony/zatrudnieni* są    
                                 (imię i nazwisko kandydata) 
 

w pełnym wymiarze czasu pracy. 
                     

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

……………………                                       …………………………………. 
         Data                                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, 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. 
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr 

VI/17/15 Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

……………………………………….     

Imię i Nazwisko  

 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

1
, oświadczam, że     

 

 

rodzeństwo …………………………………..… kandydata ………………………………... 
                                  (imię i nazwisko rodzeństwa)           (imię i nazwisko kandydata) 
 

uczęszcza do ………………………………………………. 
               (nazwa placówki) 

 
                     

 
 

 

 

……………………                                       …………………………………. 
         Data                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, 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. 
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Załącznik nr 4 do uchwały Nr 

VI/17/15 Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

……………………………………….     

Imię i Nazwisko  

 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja 

 

 

Deklarowany czas pobytu mojego syna/córki*……………………………..  
              (imię i nazwisko dziecka) 

 

w przedszkolu wyniesie………. godzin. 

 

 

 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

……………………                                       …………………………………. 
         Data                                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  
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Załącznik nr 5 do uchwały Nr 

VI/17/15 Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

 

……………………………………….     

Imię i Nazwisko  

 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

1
, oświadczam, że   

   

 

ja, rodzic ……………………………………………..……, jestem zatrudniona/y w   
                                            (imię i nazwisko kandydata) 
 

………………………………………………………….. 
                           (nazwa placówki)         

  
 

 

 

 

……………………                                       …………………………………. 
         Data                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, 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. 
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Uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nowe zasady przyjęć
dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego. Obecne zasady rekrutacji oraz kryteria stosowane na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego określone zostały w ustawie z dnia 7 września 1992 r. o systemie oświaty, a dla drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego kryteria ustalają organy prowadzące publiczne przedszkola.Zgodnie z art. 20c ust. 4 i
6 ustawy o systemie oświaty, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący. Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny. Organ prowadzący określa także liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne dla potwierdzenia spełnienia kryterium.Przedstawione w uchwale
kryteria, jakie mają być stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Kościerzyna, powstały w wyniku uzgodnień z dyrektorem
przedszkola oraz dyrektorami szkół prowadzących oddziały przedszkolne i są zgodne z założeniami ustawodawcy
o organizacji wychowania przedszkolnego.
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