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UCHWAŁA NR XXV/19/2017
RADY GMINY ZIELONKI
z dnia 23 marca 2017 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:
§ 1. 1 Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki:
1) dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą
(w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w systemie stacjonarnym
albo dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracującego lub prowadzącego
działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących
w systemie stacjonarnym - 15 pkt;
2) dziecko z rodziny, w której jeden rodzic/opiekun prawny pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą
(w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiuje w systemie stacjonarnym - 2 pkt;
3) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny lub rodzice/opiekunowie prawni są zameldowani na terenie gminy
Zielonki i rozliczył/rozliczyli podatek dochodowy w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Zielonki
(Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie), za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja - 10 pkt;
4) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny lub rodzice/opiekunowie prawni nie są zameldowani na terenie
gminy Zielonki i rozliczył/rozliczyli podatek dochodowy w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy
Zielonki (Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie), za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja 5 pkt;
5) uczęszczanie pozostałych dzieci z rodziny kandydata do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, dziecka posiadającego rodzeństwo (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy
edukację w przedszkolu lub w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się
rekrutacja) - 2 pkt.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników punktowych wymienionych
w §1 ust. 1, gdy dane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi
miejscami, kandydaci są rekrutowani według starszeństwa wiekowego przy zastosowaniu następującej zasady:
- maksymalna liczba punktów odpowiada liczbie wolnych miejsc i otrzymuje ją najstarszy kandydat a każde
kolejne dziecko otrzymuje o jeden punkt mniej.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, tj.:
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1) dokumenty potwierdzające zatrudnienie: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia
aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczenia z ZUS-em lub urzędem
skarbowym, itp., zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów - dla
potwierdzenia kryterium, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) oświadczenie o zameldowaniu lub braku zameldowania na terenie gminy Zielonki lub inny dokument
urzędowy - dla potwierdzenia kryterium o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 i 4;
3) oświadczenie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT i odprowadzeniu podatku dochodowego
w urzędzie skarbowym dla gminy Zielonki, w tym za pośrednictwem płatnika lub inny dokument urzędowy,
za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja - dla potwierdzenia kryterium, o którym mowa
w §1 ust. 1 pkt 3 i 4.
§ 3. Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich
klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/5/2015 r. z dnia 29 stycznia 2015 r. Rady Gminy Zielonki w sprawie ustalenia
kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia
5 lutego 2015 r. poz. 565).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
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