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Poz. 2224
UCHWAŁA NR XXIV/167/16
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XX/128/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 lutego 2016 r. w
sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Klimontów jest organem
prowadzącym
Na podstawie art. 20c ust. 4, ust. 6 i art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XX/128/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie
określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Klimontów jest organem prowadzącym (Dz.
Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 r., poz. 786) wprowadza się zmiany w ten sposób, że:
1) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej
lub pobieraniu nauki w systemie dziennym stanowiące załącznik Nr 1 do do uchwały Nr XX/128/16
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola/szkoły
stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/128/16 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Czesław Fijałkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/167/16
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działaności gospodarczej
lub pobieraniu nauki w systemie dziennym
Ja niżej podpisana/y ...................................................................................................................................
zamieszkała/y ....................................................................... gmina ...........................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria i nr ..................................... wydanym przez ......................
- * Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................
lub
- * Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą .............................................................................
....................................................................................................................................................................
lub
- * Oświadczam, że pobieram naukę w systemie dziennym .......................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................., dnia ...............................
(miejscowość)

(data)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

..............................................
(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/167/16
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
przedszkola/szkoły
Ja niżej podpisana/y ..................................................................................................................................
zamieszkała/y .............................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym seria i numer ............................... wydanym przez ......................
....................................................................................................................................................................
oświadczam, że:
rodzeństwo mojego dziecka ........................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
urodzone ....................................................... w .........................................................................................
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

uczęszcza do ..............................................................................................................................................
(nazwa placówki)
................................., dnia ........................
(miejscowość)

(data)

.............................................
(czytelny podpis)

