
UCHWAŁA NR IV/14/2015
RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola 
publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Skórcz.

Na podstawie art. 20c ust. 4-6 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów dla drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego na terenie Gminy Miejskiej Skórcz:

1) Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują ( na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 20 punktów;

2) Jedno z rodziców dziecka (prawny opiekun) pracuje ( na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej), uczy się w trybie dziennym, prowadzi 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 punktów;

3) Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi więcej niż 5 godzin dziennie – 10 punktów;

4) Do Miejskiego Przedszkola uczęszcza rodzeństwo dziecka – 5 punktów.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1-4 są odpowiednio:

1) zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy, zatrudnienie lub pobieranie nauki przez rodziców/ rodzica 
(prawnych opiekunów/ opiekuna) dziecka, wydane przez pracodawcę, uczelnię (szkołę) albo zaświadczenie 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Zaświadczenie z urzędu gminy 
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

2) oświadczenie o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu- zał. nr 1;

3) oświadczenie, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki oświatowej, do której składany jest wniosek – zał. 
nr 2;
§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skórcz.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Krzysztof Czapiewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2015

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 26 lutego 2015 r.

.......................................................

imię i nazwisko

.......................................................

nr i seria dokumentu tożsamości

OŚWIADCZENIE

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, że  
……………………………………………... będzie uczęszczał/a do przedszkola na

imię i nazwisko kandydata do przedszkola

więcej niż 5 godzin dziennie.

…..............................................  ….......................................................

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 IV/14/2015

Rady Miejskiej w Skórczu

z dnia 26 lutego 2015 r.

.......................................................

imię i nazwisko

.......................................................

nr i seria dokumentu tożsamości

OŚWIADCZENIE

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczam, że do 
Przedszkola Publicznego w Skórczu uczęszcza  rodzeństwo 
………………………………………………………………………………………………………. .

imię i nazwisko kandydata do przedszkola

…..............................................  ….......................................................

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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