
UCHWAŁA NR IV/38/19
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół 

podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę 
Sierakowice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, 
poz. 994 ze zm.), art. 131 ust. 4 i 6 oraz art.133 ust. 2 i 3 w związku z art.29 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)  Rada Gminy Sierakowice uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola  prowadzonego 
przez Gminę Sierakowice trzy następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych)  pracujących/rodziców (opiekunów prawnych) 
studiujących/uczących się w systemie dziennym lub wykonujących rolniczą albo pozarolniczą działalność 
gospodarczą – 8 pkt,

2) dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu – 2 pkt (kryterium tego nie można zaznaczyć jeżeli starsze 
dziecko kończy etap przedszkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie 
już uczęszczać do przedszkola),

3) dziecko, którego rodzic lub rodzice ( opiekun/opiekunowie prawni) mieszkają w Gminie Sierakowice  i w 
rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (osobiście lub za pośrednictwem płatnika) co 
najmniej jeden z nich za ostatni rozliczony rok podatkowy lub poprzedni wskazuje miejsce zamieszkania na 
terytorium Gminy Sierakowice- 4 pkt (dziecko, którego  jeden rodzic/opiekun prawny wykonujący rolniczą 
działalność lub  studiujący/uczący się w systemie dziennym nie podlega ocenie według tego kryterium, 
przyznaje się mu 4 pkt jeżeli wykaże, że miejscem jego zamieszkania jest Gmina Sierakowice).

§ 2. Ustala się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych oraz w publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Sierakowice cztery następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących/rodziców (opiekunów prawnych)   
studiujących/uczących się w systemie dziennym lub wykonujących rolniczą albo pozarolniczą działalność 
gospodarczą – 8 pkt,

2) dziecko posiadające rodzeństwo w oddziale przedszkolnym lub szkole – 2 pkt (kryterium tego nie można 
zaznaczyć jeżeli drugie dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który 
przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do oddziału przedszkolnego/szkoły),

3) dziecko, którego rodzic lub rodzice (opiekun/opiekunowie prawni)  mieszkają w Gminie Sierakowice  i w 
rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (osobiście lub za pośrednictwem płatnika) co 
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najmniej jeden z nich za ostatni rozliczony rok podatkowy lub poprzedni wskazuje miejsce zamieszkania na 
terytorium Gminy Sierakowice- 4 pkt (dziecko, którego  jeden rodzic/opiekun prawny wykonujący rolniczą 
działalność lub studiujący/uczący się w systemie dziennym nie podlega ocenie według tego kryterium, 
przyznaje się mu 4 pkt jeżeli wykaże, że miejscem jego zamieszkania jest Gmina Sierakowice).

4) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi – 16 pkt.

§ 3. 1. Ustala się kryteria rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 
zamieszkałych poza obwodem szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Sierakowice wraz z liczbą 
punktów:

1) kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Sierakowice na terenie gminy Sierakowice -10 pkt;

2) w szkole do której składany jest wniosek kandydata, w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 
będzie uczyło się rodzeństwo kandydata - 9 pkt;

3) niepełnosprawność kandydata- 8 pkt;

4) w obwodzie szkoły do której składany jest wniosek kandydata zamieszkują krewni kandydata wspierający 
rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki - 5 pkt;

5) co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje w miejscowości należącej do 
obwodu odpowiednio danej publicznej szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek kandydata - 
4 pkt;

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy 
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa 
dysponuje wolnymi miejscami.

§ 4. Dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów określonych w § 1, §2 i §3 zostały określone 
w załączniku nr 1.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/335/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 marca 2017 r.  w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych 
zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice 
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierakowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kuczkowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/38/19

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 22 stycznia 2019 r.

1. Dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów określonych w § 1 uchwały:

- dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określonego w § 1 pkt 1 to złożone przez każdego 
z rodziców:

a) zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do działalności gospodarczej lub zaświadczenie z KRUS,

c) zaświadczenia z uczelni /szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym

- dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określonego w § 1 pkt 3 to złożone przez jednego 
z rodziców /opiekuna prawnego/:

a) kserokopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni rozliczony rok podatkowy lub poprzedni albo

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające płacenie podatku wg miejsca zamieszkania w Gminie 
Sierakowice.

2. Dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów określonych w § 2 uchwały:

- dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określonego w § 2 pkt 1 to złożone przez każdego 
z rodziców/opiekunów prawnych:

a) zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do działalności gospodarczej lub zaświadczenie z KRUS,

c) zaświadczenia z uczelni /szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym

- dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określonego w § 2 pkt 3 to złożone przez jednego 
z rodziców /opiekuna prawnego/:

a) kserokopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni rozliczony rok podatkowy lub poprzedni albo

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające płacenie podatku wg miejsca zamieszkania w Gminie 
Sierakowice.

- dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium określonego w § 2 pkt 4 w postaci oświadczenia rodzica 
o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły z oddziałami przedszkolnymi, stanowiącego załącznik nr 2 do 
uchwały,

3. Dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów określonych w § 3 uchwały:

1) w odniesieniu do kryteriów określonych w §3 pkt 1, pkt 4 i pkt 5 uchwały -oświadczenie złożone przez 
rodziców/opiekunów prawnych kandydata;

2) w odniesieniu do kryterium określonego w §3 pkt 3-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046, ze zm.);

3) w odniesieniu do kryterium określonego w §3 pkt 2 -potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie 
dokumentacji będącej w posiadaniu danej szkoły
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/38/19

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 22 stycznia 2019 r.

…………………………………………...

Imię i nazwisko rodzica

……………………………………………

numer i seria dokumentu tożsamości

Oświadczenie

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym/sprawuję pieczę zastępczą*

nad ………………………………………………………………..córką/synem/dzieckiem*,

zamieszkuję z zamiarem stałego pobytu w .………………...............................................….

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

Mój adres zamieszkania jest miejscem zamieszkania córki/syna/dziecka*.

…………………………………………………

Data i podpis 

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 151 ust. 2 Prawa oświatowego (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), do zgłoszenia na 
podstawie którego przyjmowane są dzieci do szkoły podstawowej, dołącza się oświadczenie  o miejscu 
zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych kandydata i kandydata. 

2. Zgodnie z art 151 ust 3 Prawa oświatowego (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oświadczam, że "Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Zgodnie z art. 233 § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę 
lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

4. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego ( Dz.u. z 2018r., poz. 1025 z e zm.), miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

*niepotrzebne skreślić
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