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UCHWAŁA NR IV/26/2015
RADY GMINY BESTWINA
z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.),
Rada Gminy Bestwina
uchwala
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bestwina:

1.
2.

3.
4.

Dzieci z wykazu ewidencji ludności danego sołectwa
Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic jest zatrudniony na terenie gminy
Bestwina
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym
2015/2016 edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub w szkole
podstawowej

20
10

3
2

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.:
1. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki
w systemie dziennym (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (załącznik nr 2);
3. Kopia deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu złożona przez rodziców
kandydata.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26 /2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 lutego 2015 r.
………………………………………..
Imię i nazwisko ojca
………………………………………..
Numer i seria dokumentu tożsamości

………………………………………..
Imię i nazwisko matki
………………………………………..
Numer i seria dokumentu tożsamości

Oświadczenie

Świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1, oświadczamy, że:
oboje rodzice kandydata ……………………………………………………………………. pracują,
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.*

……………………

Data

………………….……………………….

Czytelny podpis ojca

………………….……………………….

Czytelny podpis matki

*niepotrzebne skreślić

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/26/2015
Rady Gminy Bestwina
z dnia 19 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
do tego samego przedszkola
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)…………………..…………
…………………………………………………… (data urodzenia) …………………………………..
w ..…………………………………uczęszcza również do przedszkola ………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
(adres, nazwa placówki)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 2,

…………………………………, dnia…………………
(miejscowość)

….…………………………..
(czytelny podpis)

2

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.

