DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 3 marca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2016-03-03 12:46:55

Poz. 786
UCHWAŁA 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 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołe podstawowej prowadzonych przez Gminę Klimontów wraz z liczbą
punktów oraz dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie.
Lp.

Kryteria

1

Dziecko, którego obydwoje rodziców (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) pracują lub pobierają
naukę w trybie stacjonarnym
Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym lub szkole na
terenie Gminy
Dziecko rodziców pracujących zawodowo, dojeżdżających spoza terenu gminy, którego co najmniej jeden
rodzic pracuje na terenie gminy

2
3

Liczba
punktów
5 pkt.

Dokumenty potwierdzające
spełninienie kryterium
oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna (załącznik Nr 1)

4 pkt.

oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna (załącznik Nr 2)

3 pkt.

oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego (załącznik Nr 1)

§ 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 XX/128/16
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 24 lutego 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 ..................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
..........................., dnia ...............................
(miejscowość)

(data)

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

................................................
(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/128/16
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 24 lutego 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)
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
................................., dnia ........................
(miejscowość)

(data)

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

