
UCHWAŁA NR V/28/2015
RADY GMINY JABŁONKA

z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie: określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Jabłonka uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka:

1) Dziecko w roku szkolnym 2015/16 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego - 
liczba punktów 50

2) Dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących / prowadzących gospodarstwo rolne lub 
prowadzących działalność gospodarczą / studiujących lub uczących się w systemie dziennym - liczba punktów 
30

3) Dziecko z rodziny, w której tylko jedno z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje / prowadzi gospodarstwo 
rolne lub prowadzi działalność gospodarczą/ studiuje lub uczy się w systemie dziennym - liczba punktów 20

4) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej - liczba punktów 5

§ 2. 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1-4 są odpowiednio:

1) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego – Załącznik 
Nr 1;

2) Oświadczenie – oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują / prowadzą gospodarstwo rolne lub 
prowadzą działalność gospodarczą / studiują lub uczą się
w systemie dziennym – Załącznik Nr 2;

3) Oświadczenie – jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata pracuje/ prowadzi gospodarstwo rolne lub 
prowadzi działalność gospodarczą / studiuje lub uczy się
w systemie dziennym – Załącznik Nr 3;

4) Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej – Załącznik Nr 4;

§ 3. 

1. W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych 
miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wnioski podlegają losowaniu 
publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

2. Losowania dokonują rodzice, którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jabłonka

mgr inż. Eugeniusz Moniak
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    Załącznik Nr 1  
    do Uchwały Nr V/28/2015 
     Rady Gminy Jabłonka 
     z dnia 20 lutego 2015r. 

 
 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

 
 
……………………………………………….  
 
………………………………………………. 
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
 

…………………………………….………… 
 
………………………………….……………  
                                    (adres zamieszkania)  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO KANDYDATA  
 

 
 
 

Ja, …………………………………….………………… oświadczam, że moje dziecko 
będące  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
kandydatem biorącym udział w rekrutacji jest objęte w roku szkolnym ………….. 

obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. 
 
 

 
 
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 

 
 
 

…………………………………………… 
  

                     (podpis rodzica/opiekuna  prawnego dziecka)                             
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     Załącznik Nr 2  
     do Uchwały Nr V/28/2015 
     Rady Gminy Jabłonka 
     z dnia 20 lutego 2015r. 

 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

 
……………………………………………….  
 
………………………………………………. 
    (imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych)  
 

…………………………………….………… 
 
………………………………….……………  
                                    (adres zamieszkania)  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O ZATRUDNIENIU / PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO L UB DZIAŁALNO ŚCI 
GOSPODARCZEJ / STUDIOWANIU LUB UCZENIU SI Ę W SYSTEMIE STACJONARNYM * 

RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
KANDYDATA  

 

 
Oświadczam/-my, że pracuję/pracujemy prowadzę/-my gospodarstwo rolne lub działalność 
gospodarczą, studiuję/-my lub uczę się/ uczymy się w systemie stacjonarnym*: 
 

L.p. Nazwisko i imię matki / opiekunki 
prawnej 

Nazwa zakładu pracy / działalność gospodarcza 
/  

nazwa szkoły lub uczelni 

1. 
  

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
           ……………………………………………… 

                  (podpis matki/opiekunki prawnej dziecka) 

 

 

L.p. Nazwisko i imię ojca / opiekuna 
prawnego 

Nazwa zakładu pracy / działalność gospodarcza 
/  

nazwa szkoły lub uczelni 

1. 
  

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 

           ……………………………………………… 
                                    (podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka)  
 
*Niepotrzebne skreślić. 

Id: 7AA5C91F-9CDC-48C2-BDFF-BE5260CE1448. Podpisany Strona 1



 

 
    Załącznik Nr 3  
    do Uchwały Nr V/28/2015 
     Rady Gminy Jabłonka 
     z dnia 20 lutego 2015r. 

 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

 
 
……………………………………………….  
 
………………………………………………. 
            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
 

…………………………………….………… 
 
………………………………….……………  
                            (adres zamieszkania)  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O ZATRUDNIENIU / PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO L UB DZIAŁALNO ŚCI 
GOSPODARCZEJ / STUDIOWANIU LUB UCZENIU SI Ę W SYSTEMIE STACJONARNYM * 

RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO  
KANDYDATA  

 

 
 
 
Oświadczam, że pracuję / prowadzę gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą / 
studiuję  lub uczę się w systemie stacjonarnym*: 
 
 

L.p. Nazwisko i imię rodzica / opiekuna 
prawnego 

Nazwa zakładu pracy / działalność gospodarcza 
/ nazwa szkoły lub uczelni 

1. 
  

 

 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 

 
 

……………………………………………… 
   

                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  
 
 
 
 
 
 

*Niepotrzebne skreślić. 
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     Załącznik Nr 4  
     do Uchwały Nr V/28/2015 
     Rady Gminy Jabłonka 
     z dnia 20 lutego 2015r. 

 
………………………………………..  

           (miejscowość i data)  

 
 
……………………………………………….  
 
………………………………………………. 
           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna  prawnego)  
 

…………………………………….………… 
 
………………………………….……………  
                           (adres zamieszkania)  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O UCZĘSZCZANIU PRZEZ RODZE ŃSTWO KANDYDATA DO  PRZEDSZKOLA  GMINNEGO /  

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ   
 

 
 
 
Oświadczam, że rodzeństwo kandydata: 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

(wpisać imię i nazwisko dzieci, nazwę placówki do której uczęszczają i miejscowość, a w przypadku szkoły dodatkowo 
wskazać klasę) 

 
 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
 
 
 
 

              ……………………………………………… 
                (podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  
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