Projekt
UCHWAŁA NR ………
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia……………..…2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postepowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Białobrzegi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1) oraz art.131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3,
art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz.
59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rada Miasta i Gminy Białobrzegi
uchwala:
§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
kryterium na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Białobrzegi:
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

1

Kryterium
Kandydat objęty
rocznym
obowiązkiem
przygotowania
przedszkolnego
Rodzice kandydata
pracują, studiują lub
uczą się w trybie
dziennym
Kandydat zgłoszony
na co najmniej 9
godzinny pobyt w
przedszkolu
Kandydat, którego
rodzeństwo już
uczęszcza do danego
przedszkola
Rodzic kandydata
pracuje w
miejscowości, w
której znajduje się
przedszkole

Liczba
punktów
20

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium
Oświadczenie rodzica - stanowiące
załącznik nr 1

5

Oświadczenie rodzica - stanowiące
załącznik nr 2

4

Deklaracja rodzica – stanowiąca
załącznik nr 3

3

Oświadczenie rodzica - stanowiące
załącznik nr 4

2

Oświadczenie rodzica - stanowiące
załącznik nr 2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
kryterium na II etapie postępowania rekrutacyjnego do I klas publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi:
Lp.

Kryterium

1.

Rodzice kandydata
pracują, studiują lub
uczą się w trybie
dziennym
Rodzeństwo
kandydata realizuje
obowiązek szkolny w
danej szkole
Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie
Rodzic kandydata
pracuje w
miejscowości
znajdującej się w
obwodzie danej
szkoły

2.

3.

4.

Liczba
punktów
20

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium
Oświadczenie rodzica - stanowiące
załącznik nr 2

15

Oświadczenie rodzica – stanowiące
załącznik nr 4

10

Oświadczenie rodzica – stanowiące
załącznik nr 5

14

Oświadczenie rodzica – stanowiące
załącznik nr 2

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/135/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum,
prowadzonych przez Gminę Białobrzegi dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz Uchwała
Nr XV/136/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę
Białobrzegi dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Na mocy art. 15 pkt. 26 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) został uchylony rozdział 2a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych
placówek”. Tym samym straciły moc dotychczasowe Uchwały:
1) Uchwała Nr XV/135/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 stycznia
2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum,
prowadzonych przez Gminę Białobrzegi dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów;
2) Uchwała Nr XV/136/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 stycznia
2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
prowadzonych przez Gminę Białobrzegi dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów
Art. 204 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe nakłada
na organy prowadzące publiczne szkoły i przedszkola obowiązek podania do publicznej
wiadomości kryteriów branych pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do dnia 15 kwietnia 2017 r.
Organ prowadzący określa również dokumenty, niezbędne do potwierdzenia spełniania tych
kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Ustalone kryteria są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz I klas
publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
Wskazane kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami szkół
podstawowych i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi, uwzględniając
przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr …………….
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia ………………..

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………….
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………...
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………… wydanym przez ………………
oświadczam, że ……………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata, data urodzenia)

w roku szkolnym ……….., zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe jest
obowiązana/ny
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(art. 233 kk).

Białobrzegi, dnia ………………………..

……………………………………
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr …………….
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia ………………..
Oświadczenie rodzica/ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu
lub prowadzeniu działalności gospodarczej
Matka/prawna opiekunka
Ja niżej podpisana ………………………………………………………………………………
zamieszkała ……………………………………………………………………………….…….
legitymująca się dowodem osobistym nr ………………… wydanym przez.……….………
Oświadczam, że jestem zatrudniona w …………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………… …*
(nazwa i adres miejsca pracy)

lub
Oświadczam,
że
jestem
osobą
uczącą
się
w
systemie
dziennym
……………………….…….
………………………………………………………………………………………………….*
(nazwa i adres placówki)

lub
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą …………………………………….…
………………………………………………………………………………………….……*
(nazwa i adres siedziby)

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233
kk).

Białobrzegi, dnia ………………………..

…………………………….
(czytelny podpis)

Ojciec/prawny opiekun
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………
zamieszkały ……………………………………………………………………………………..
legitymujący się dowodem osobistym
nr ………………… wydanym
przez
…………………
Oświadczam, że jestem zatrudniony w …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….………*
(nazwa i adres miejsca pracy)

lub
Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym ………………………….…
……………………………………………………………………………………………….*
(nazwa i adres placówki)

lub
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ………………………………………
………………………………………………………………………………………….……*
(nazwa i adres siedziby)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233
kk).
Białobrzegi, dnia ………………………..

……………………………………
(czytelny podpis)

*Zaznaczyć właściwą odpowiedź X, w przypadku odpowiedzi negatywnej wpisać: „nie dotyczy”

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr …………….
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia ………………..

Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………….
w roku szkolnym ……….. deklaruję pobyt dziecka ……………………………………………
(imię i nazwisko kandydata)

w przedszkolu …………………………………………………………………………………..
(nazwa przedszkola)

(wybrać opcjonalnie zaznaczając „x” w odpowiednich kratkach)

w godz. 630 – 1700

z 4 posiłkami

w godz. 630 – 1600

z 3 posiłkami

w godz. 630 – 1500

z 3 posiłkami

w godz. 630 – 1400

z 2 posiłkami

w godz. 630 – 1200

z 1 posiłkiem

w godz. 630 – 1400

z 3 posiłkami *

w godz. 830 – 1300

z 1 posiłkiem



bez posiłku

bez posiłku*

Dotyczy wyłącznie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej

Białobrzegi, dnia ………………………..

……………………………………
(czytelny podpis)

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr …………….
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia ………………..

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o rodzeństwie uczęszczającym
do szkoły/przedszkola*
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………….
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………...
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………… wydanym przez ………………

oświadczam, że do …………………………………………………………………………….
(wpisać nazwę szkoły/przedszkola)

uczęszcza rodzeństwo mojego dziecka o którego przyjęcie do szkoły/przedszkola* się
ubiegam
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko rodzeństwa)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233
kk).

Białobrzegi, dnia ………………………..

……………………………………
(czytelny podpis)



Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr …………….
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia ………………..

OŚWIADCZENIE RODZICA O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko, o którego przyjęcie do szkoły
wnioskuję.
Dotyczy wychowywania dziecka przez:
- pannę, kawalera,
-wdowę, wdowca,
-osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym warunkiem sądu,
-osobę rozwiedzioną (chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem/opiekunem prawnym).

Jestem świadoma/świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia (art. 233 kk).

Białobrzegi, dnia ………………………..

……………………………………
(czytelny podpis)

