UCHWAŁA NR XXIV.220.2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie : określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla
których Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art.131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59),
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których
Gmina Maków Podhalański jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym:
Lp.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

Liczba
punkt
ów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzice kandydata pracują zawodowo, prowadzą
działalność gospodarczą lub rolną, albo pobierają naukę
w systemie dziennym

10

Oświadczenie rodzica/rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu
działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub
pobieraniu nauki w systemie dziennym

2.

Rodzeństwo kandydata jest już wychowankiem
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej lub uczęszcza do tej szkoły

5

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego
samego przedszkola, oddziały przedszkolnego w szkole
podstawowej lub szkoły

3.

Miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w obwodzie
szkoły podstawowej do której rodzice złożyli wniosek
o przyjęcie dziecka do przedszkola

5

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata

4.

Rodzic pracujący na terenie obwodu wybranej szkoły

5

Oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodzica kandydata

2. Oświadczenia o których mowa w tabeli, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany 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 oświadczeń.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr V.31.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 11 marca
2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
- Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Bania
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