
 

 

UCHWAŁA NR IV/27/2015 

RADY GMINY RACŁAWICE 

z dnia 30 marca 2015 roku 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej 

w Racławicach prowadzonej przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów 

i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 

Na podstawie art. 20c ust.4, 6 i art. 20zf. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określa się liczbę 

punktów za dane kryterium: 

1) Dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - 3 pkt. 

2) Dziecko mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego: 

a) 4 letnie od 01 września 2015 r. – 2 pkt. 

b) 3 letnie od 01 września 2017 r. – 2 pkt. 

3) Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem rodziny asystenta – 3 pkt. 

4) Dziecko, obojga rodziców pracujących na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, 

prowadzących gospodarstwo rolne, działalność gospodarczą, uczących się 

w trybie dziennym, dotyczy również osób samotnie wychowujących dziecko – 3 pkt. 

5) Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, 

prowadzi gospodarstwo rolne, działalność gospodarczą lub uczy się 

w trybie dziennym – 2 pkt. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, wymienionych w § 1 są: 

1) Wniosek rekrutacyjny z wpisaną datą urodzenia dziecka, 

2) oświadczenie rodzica potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem rodziny asystenta 

– załącznik Nr 1 do uchwały, 

3) oświadczenie rodziców (rodzica)o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, posiadaniu 

gospodarstwa rolnego, – załącznik Nr 2 do uchwały, 

4) zaświadczenie z uczelni, szkoły, o pobieraniu nauki w trybie dziennym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Racławice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Poz. 2367



§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Racławice 

 

 

Tadeusz Klimczyk 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 2367



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2015 

Rady Gminy Racławice 

z dnia 30 marca 2015 r. 

 

Oświadczenie 

Ja  niżej podpisany/a 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Zamieszkały/a …………………………………………………………. legitymujący/a się dowodem 

osobistym 

Nr ………………………………………….. wydanym przez 

……………………………………………………………………. 

oświadczam, że 

moja rodzina  objęta jest nadzorem kuratorskim˟  lub wsparciem asystenta rodziny˟ 

Jestem świadomi/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Miejscowość i data: …………………………………………………. 

      ………………………………………………………… 

       (czytelny podpis) 

˟niepotrzebne skreślić 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Racławice 

 

 

Tadeusz Klimczyk 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2015 

Rady Gminy Racławice 

z dnia 30 marca 2015 r. 

 

Oświadczenie 

o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub posiadaniu gospodarstwa rolnego. 

Ja niżej podpisany/a 

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

zamieszkały/a ………………………………………………………….....    legitymujący/a się dowodem 

osobistym Nr …………………….. wydanym przez 

………………………………………………………………………… 

oświadczam, że: 

1. Jestem zatrudniony/a w: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

(pełna nazwa zakładu pracy, adres i telefon) 

2. Prowadzę działalność gospodarczą 

………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

(nazwa firmy, adres i telefon, nr wpisu do CEIDG lub KRS) 

3. Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni …………………………( ha fizycznych ) 

w Gminie 

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

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Miejscowość i data: ……………………………………. 

………………………………………………. 

(czytelny podpis) 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Racławice 

 

 

Tadeusz Klimczyk 
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