UCHWAŁA NR XXVII/204/17
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59)
w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r.
poz.446 z poźn.zm.)
Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się następujące kryteria oraz odpowiadająca im liczbę punktów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych
przez Gminę Spytkowice:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego
Oboje rodzice pracujący
Jeden rodzic pracujący
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola
Dzieci starsze przed młodszymi wg miesiąca i roku urodzenia
Dzieci zadeklarowane na więcej niż 5 h dziennie
(5 punktów za każdą godzinę powyżej)
Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy
w Gminie Spytkowice

Liczba punktów
50 pkt.
10 pkt.
8 pkt.
8 pkt.
5 pkt.
20 pkt.

§ 2.
1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt są odpowiednio:
1) Oświadczenie/oświadczenia o zatrudnieniu.
2) Oświadczenie, że rodzeństwo uczęszcza do przedszkola w tym oddziale.
3) Kserokopia rocznego zeznania podatkowego.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXV/186/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice oraz Dyrektorom szkół.
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§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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