
UCHWAŁA NR XXXI/269/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 i 1579) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbą punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Gogolin:

1) rodzice/opiekunowie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w formie dziennych studiów 
stacjonarnych, lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 punktów;

2) rodzice/opiekunowie  pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy – 5 punktów;

3) do przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi uczęszcza rodzeństwo kandydata – 2 punkty;

4) dzieci 5 letnie i objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 4 punkty;

5) dziecko objęte jest opieką kuratora sądowego/asystenta rodziny – 5 punktów.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa  w § 1 pkt. 1 – 5:

1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu działalności 
gospodarczej (załącznik nr 1);

2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy (załącznik nr 2);

3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do przedszkola/szkoły rodzeństwa kandydata  (załącznik nr 3);

4) oświadczenie rodziców o wieku dziecka i obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 
(załącznik nr 4);

5) oświadczenie rodziców, że dziecko objęte jest opieką kuratora/asystenta rodziny (załącznik nr 5).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin opublikowana  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz. 391).
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 marca 2017 r.

………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………

(numer i seria dokumentu tożsamości)

Oświadczenie

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

Oświadczam, że jako (rodzic, opiekun)* 

………………………………………………….. jestem zatrudniona/y  w pełnym wymiarze

(imię i nazwisko kandydata)

czasu pracy w ……………………………………………………………….................................

(nazwa i adres zakładu)

lub

Oświadczam, że jako (rodzic, opiekun)* 

………………………………………………….. jestem  osobą uczącą się w systemie

(imię i nazwisko kandydata)

dziennym  ………………………………………………………………………………….............

(nazwa i adres uczelni, i kierunek studiów)

lub

Oświadczam, że jako (rodzic, opiekun)* 

………………………………………………….. prowadzę własną działalność gospodarczą

(imię i nazwisko kandydata)

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

(nazwa i adres firmy)

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

(miejscowość, data)                                   (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Niepotrzebne skreślić

____________________________
1 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 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 oświadczeń.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 marca 2017 r.

………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………

(numer i seria dokumentu tożsamości)

Oświadczenie

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. Oświadczam, 

że jako (rodzic, opiekun)* 

………………………………………………….. pracuję  w niepełnym wymiarze

(imię i nazwisko kandydata)

czasu pracy w ………………………………………………………………………….

(nazwa i adres zakładu pracy)

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

(miejscowość, data)                                        (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Niepotrzebne skreślić

____________________________
1 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 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 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 marca 2017 r.

………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………

(numer i seria dokumentu tożsamości)

Oświadczenie

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

Oświadczam, że do tutejszego przedszkola/szkoły uczęszcza (brat, siostra)* ………………………............

(imię i nazwisko kandydata)

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

(miejscowość, data)                                                      (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Niepotrzebne skreślić

____________________________
1 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 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 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 marca 2017 r.

………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………

(numer i seria dokumentu tożsamości)

Oświadczenie

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. Oświadczam, 

że …………………………………………………………………............................. jest

(imię i nazwisko kandydata)

dzieckiem pięcioletnim lub objęta/y obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego*.

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

(miejscowość, data)                                                  (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Niepotrzebne skreślić

____________________________
1 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie est 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 oświadczeń.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/269/2017

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 8 marca 2017 r.

………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………

(numer i seria dokumentu tożsamości)

Oświadczenie

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. Oświadczam, 

że …………………………………………………………………....................................... objęta/y

(imię i nazwisko kandydata)

jest opieką kuratora sądowego/asystenta rodziny*.

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

(miejscowość, data)                                               (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Niepotrzebne skreślić

____________________________
1 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń.Składający oświadczenie 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 oświadczeń.
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