
UCHWAI,A NR IV/38/I9
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia22 stycznia 2019 r.

w sprawie okreSlenia kryteri6w rekrutacji kandydat6w do przedszkoli, oddziakiw przedszkolnych
w szkolach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkrit

podstawowych zamieszkuj4cych poza obwodem szkoly podstawowej prowadzonych przez Gming
Sierakowice oraz dokument6w niezbgdnych do ich potwierdzenia

Na podstawie ar1. l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. IJ.22018,
poz.994ze zm.), art. 131 ust.4 i 6 oraz art.l33 ust.2 i 3 w zwiqzku zart.29 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia
f 4 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. 22018 t'. poz.996 ze zm.) Rada Gminy Sierakowice uchwala,
co nastgpuje:

$ l. Ustala siq na drugim etapie postQpowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola
prowaclzonego przez Grning Sierakowice trzy nastgpuj4ce kryteria wraz z liczbq punkt6w:

l) dziecko obojga rodzic6w (opiekun6w prawnych) pracuj4cych/rodzic6w (opiekun6w prawnych)
studiuj4cych lucz1cych sig w systetnie dziennyrn lub wykonuj4cych rolnicz4 albo pozarolniczq
dzialalnoSi gospodarcz4- 8 pkt,

2) dziecko posiadaj4ce rodzefistwo w przedszkoll - 2 pkt (kryterium tego nie mozna zaznaczy(, lezeli
starsze dziecko koi"rczy etap przedszl<olny iw roku szkolnym na kt6ry przeprowadzana jest rekrutacja
nie bgdzie juZ lczgszcza( do przedszkola),

3) dziecko, kt6rego rodzic lub rodzice ( opiekun/opiekunowie prawni) mieszhaj4 w Gminie Sierakowice
iw rocznym zeznanit owysokoSci osi4gnigtego dochodu (osobiScie lub za poSrednictwern platnika) co
najnrniej jedenznichza ostatni rozliczony rok podatkowy lub poprzedniwskazuje miejsce zanieszkania
na terytorium Gminy Sierakowice- 4 pkt (dziecko, kt6rego jeden rodzic/opiekun prawny wykonujqcy
r"oh'iczq dzialalnoSi lub studiuj4cy/ucz4cy sig w systemie dziennym nie podlega ocenie wedlug tego
kryterium, przyznale sig rnu 4 pkt jezeli wykaile, 2e miejscern jego zamieszkania jest Gmina
Sierakowice).

$ 2. Ustala sig na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego do oddzial6w przedszkolnych
w publicznych szkolach podstawowych oraz w publicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonychprzez Gming Sierakowice cztery nastgpuj4ce kryteri awrazzliczb4punkt6w:

l) dziecko obojga rodzic6w (opiekun6w prawnych) pracuj4cych/rodzic6w (opiekun6w prawnych)
studiuj4cychlwz4cych sig w systemie dziennyrn lub wykonuj4cych rolnicz1 atbo pozarolnicz4
dzialalnoit, gospodarcz4 - 8 pl<t,

2) dziecko posiadajqce rodzehstwo w oddziale przedszkolnynr lub szkole -2 pl<t (kryterium tego nie moilna
zaznaczy(, jezeli drugie dziecko kortczy etap przedszkolnylszkolny i w roku szkolnym na kt6ry
przeprowadzanajest rekrutacja nie bgdziejuZuczgszczac do oddzialu przedszkolnego/szkoly),

3) dziecko, kt6rego rodzic lub rodzice (opiekun/opiekunowie prawni) mieszkaj4 w Gminie Sierakowice
iw rocznym zeznaniv o wysokoSci osi4gnigtego dochodu (osobiScie lub za poSrednictwem platnika) co
najmniej jeden z nich za ostatni rozliczony rok podatkowy lub poprzedni wskazuje miejsce zamieszkania
na terytorium Gminy Sierakowice- 4 pkt (dziecko, kt6rego jeden rodzic/opiekun prawny wykonuj4cy
rolnicz4 dzialalnoSi lub studiujqcylucz1cy sig w systemie dziennym nie podlega ocenie wedlug tego
kryterium, przyznaje sig mu 4 pkt jeZeli wykale, Ze miejscem jego zamieszkania jest Gmina
Sierakowice).

4) dziecko zarnieszkujqce w obwodzie szkoly z oddzialatni przedszkolnymi - I 6 pkt.

Id: 8BBCB62D -4806-4024- AE l4,-4706,4' I F5DEA4. Podpisany Strona I



1)kandydat uczgszczat wpoprzednim roku szkolnym do
przedszkolnego w publicznych szkolach podstawowych lub
przedszkolnego prowadz ony ch przez Gming S ierakowice na teren

2) w szkole do kt6rej skladany jest wniosek kandydata, w roku
rekrutacja bEdzie tczyto sig rodzeristwo kandydata - 9 pkt;

3) niepelnosprawnod6 kandydata- 8 pkt;

$ 3. l Ustala siE

zamieszkalych poza
zliczb1punkt6w:

kryteria rekrutacji kandydat6w do klasy pie publicznej szkoly podstawowej
obwodem szkoly dla kt6rych organem jest Gmina Sierakowice wraz

icznego przedszkola, oddzialu
rblicznej innej formy wychowania
gminy Sierakowice -10 pkt;

na kt6ry prowadzona jest

4) w obwodzie szkoly do kt6rej skladany jest wniosek zamieszkuj1 laewni kandydata
jopieki-5pkt;wspieraj4cy rodzic6ilopiekun6w prawnych w zapewnieniu mu

5) co najmniej jeden zrodzic6wlopiekun6w prawnych kandydata je w miejscowoSci naleZ4cej do
obwodu odpowiednio danej publicznej szkoly podstawowej, do
4 pkt;

j sktadanyjest wniosek kandydata -

2.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoly j moga by( przyjgci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postgpowania rekrutacyjnego, jezeli
dysponuj e wolnymi miej scami.

dana publiczna szkola podstawowa

$ 4. Dokumenty, kt6re potwierdzaj4 spetrnienie kryteri6w okreSl w $ l, $2 i $3 zostaly okreSlone
w zalqcznikunr l.

$ 5. Traci moc Uchwata Nr XXX/335117 Rady Gminy z dnia 2l marca 2017 r. w sprawie
okreSlenia kryteri6w rekrutacji kandydat6w do przedszkoli, przedszkolnych wszkolach
podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego i publicznych szk6l podstawowych
zamieszkuj4cych poza obwodem szkoty podstawowej przez Gming Sierakowice
oraz dokument6w niezbgdnych do ich potwierdzenia

$ 6. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$ 7. Uchwala wchodzi w Lrycie po l4 dniach od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Pomorskiego.

Rady

uczkowski
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Za\4cznikNr I do uchwaly Nr IV/38/19

Rady Gminy Sierakowice

z dnia22 stycznia 2019 r.

l. Dokumenty, kt6re potwierdzaj4 spelnienie kryteri6w okreslonych w $ I uchwaly:

- dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie kryterium okreSlonego w $ 1 pkt 1 to zlozone przez kaadego
zrodzic6w:

a) zalwiadczenia z zakladu pracy o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do dzialalnoSci gospodarczej lub zaSwiadczenie z KRUS,

c) zalwiadczeniaztczelni lszkoly zawieraj1ce informacje o nauce w systemie dziennym

- dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie kryterium okreSlonego w $ I pkt 3 to zloaone przez jednego
z r odzic6w /opiekuna prawnego/:

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

b) zalwiadczenie z urzqdu skarbowego potwierdzaj4ce placenie podatku wg miejsca zamieszkania w Gminie
Sierakowice.

2. Dokumenty, kt6re potwierdzaj4 spelnienie kryteri6w okreSlonych w $ 2 uchwaty:

- dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie kryterium okreSlonego w $ 2 pkt 7Io zloZone przez kaadego
z rodzic6w I opiekun6w prawnych :

a) zaiw i adczenia z zakladu pracy o zatrudn i e n i u,

b) w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do dzialalnoSci gospodarczej lub zaSwiadczenie zKRUS,

c) zalwiadczeniazuczelni /szkoty zawierajEce informacje o nauce w systemie dziennym

- dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie kryterium okreSlonego w $ 2 pkt 3 to zlozone przez jednego
z rodzic6w /opiekuna prawnego/:

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

b) zalwiadczenie z urzgdu skarbowego potwierdzaj4ce placenie podatku wg miejsca zamieszkania w Gminie
Sierakowice.

- dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie kryterium okreSlonego w $ 2 pkt 4 w postaci oSwiadczenia
rodzica omiejscu zamieszkania wobwodzie szkoty zoddzialami przedszkolnymi, stanowiqcego
zal4cznik nr 2 do uchwaly,

3. Dokumenty, kt6re potwierdzaj4 spetnienie kryteri6w okreslonych w g 3 uchwaly:

1) w odniesieniu do kryteri6w okreSlonych w $3 pkt 1, pkt 4 i pkt 5 uchwaty -oSwiadczenie zloaone przez
rodzi c6w/opiekun6w prawnych kandydata;

2) w odniesieniu do kryterium okreSlonego w $3 pkt 3-orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego
wydane ze wzglgdu na niepelnosprawnoSd, orzeczenie o niepelnosprawnoSci lub stopniu
niepelnosprawnoSci ltb orzeczenie r6wnowazne w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatntdnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U.
22016r., po2.2046, ze zm.);

3) w odniesieniu do kryterium okreSlonego w $3 pkt 2 -potwierdzenie dyrektora szkoty na podstawie
dokumentacji bgd4cej w posiadaniu danej szkoly
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Zal4cznikNr 2 do uchwaly Nr IV/38/19

Rady Gminy Sierakowice

z dniaL2 stycznia2\19 r.

Imig i nazwisko rodzica

numer i seria dokumentu tozsamoSci

OSwiadczenie

oswiadczam, ze jestem rodzicem/opiekunem prawnym/sprawujE pieczEzastEpczq*

nad '.. ...c6rkq/synem/dzieckiem*,

zamieszkujg z zamiarem stalego pobytu w ... . .

M6j adres zamieszkania j est mi ej s cem zam ieszkani a c6rki/sy na I dziecka* .

Data i podpis

Pouczenie

l.Zgodnie zart.l5l ust.2Prawa oSwiatowego (Dz.lJ. z2O18r. poz.994ze zm.), do zgloszenia na
podstawie kt6rego przyjmowane s4 dzieci do szkoly podstawowej, dol4cza sig oSwiadcr"ni" o miejscu
zamieszkania rodzic6w/opiekun6w prawnych kandydata i kandydata.

2. Zgodnie z afi 151 ust 3 Prawa o5wiatowego (Dz.U. z2O18r. poz.994 ze zm.) oSwiadczam, Ze "Jestem
swi adomy odpowi edzialnos ci karnej za zlozenie falszywego oswi adczen i a".

Klauzula ta zastEpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoSci karnej za skladanie falszywych
oSwiadczefl.

3.Zgodnie zart.233 $ 1. Kodeksu karnego - kto, skladajqc zeznanie maj4ce stuzy(, za dow6d
w postgpowaniu s4dowym lub w innym postgpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdg lub zataja prawdg podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

4.Zgodnie 2aft.25 Kodeksu cywilnego ( Dz.u. 22018r., poz.1025ze zm.), miejscem zamieszkania
osoby frzycznej jest miejscowoSd, w kt6rej osoba ta przebywa z zamiarem stalego pobytu.

*niepotrzebne skreSlii
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Uzasadnienie

Ptzedtozony projekt uchwaly stanowi wypelnienie obowi4zku, jaki naklada na Radg Gminy
art. Bl i 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. 22018 r., poz.994 ze zm.)

Zgodnie z art. l3l ww ustawy do przedszkola w pierwszej kolejnoSci prryjmowane s4 dzieci zterenu
gminy Sierakowice, a do oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych z obwodu
szkoly. W przypadku wigkszej liczby kandydat6w spetrniaj4cych warunek, o t tOry* mowa nizej niz
liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania
przedszkolnego, na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego s? brane pod ,*ugg L4cznie
nastgpuj4ce kryteria: l) wielodzietnoS6 rodziny kandydata;2) niepelnosp.awnos6 tanAydata; 3)
niepelnosprawnoSdjednego zrodzic6w kandydata; 4) niepelnosprawnoS- obojga rodzic6w kaniydata; 5)
niepelnosprawno5i rodzefistwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objgcie
kandydata piecz4 zastgpcz4. Kryteria te s4 r6wnowazne. W przypadku jezeli pozostan? nadal wolne
miejsca przeprowadza sig drugi etap rekrutacji i rekrutacji uzupelniaj4cej wg kryteri6w okreSlonych
niniejsz4 uchwal4 w czgdci dotycz4cej przedszkola i oddziah, przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

Art.l33 ustawy zdnia l4grudnia 2016l Prawo oSwiatowe (Dz.U. 22018r., poz.994) okre5la
zasady przyjmowania kandydat6w do I klasy publicznej szkoly podstawowej. Kandydaci do klasy
I przyjmowani s4 w pierwszej kolejnoSci z obwodu danej szkoly podstawowej , a gdy w szkole s4 jeszcie
wolne miejsca musi by6 przeprowadzone postgpowanie rekrutacyjne z uwzglgdnieniem w ninie.lsze.l
uchwale kryteri6w okreslonych dla klasy I publicznej szkoly podstawowej .

Wprowadzenie zmiany kryteri6w okreSlonych dla przedszkola i oddziatr6w przedszkolnych polegajqce
na wykreSleniu kryterium

- w przedszkole- "dziecko, kt6re zuwagi na organizailg pracy rodzic6w bgdzie przebywalo
w przedszkolu 8 i wigcej godzin - 4 pkt ",

- w oddziale przedszkolnym -"dziecko, kt&e zuwagi na organizacjg pracy rodzic6w bgdzie
przebywalo w oddziale przedszkolnym 3-5 latk6w 6 i wigcej godzin - 2 plrt (kryterium dotycry tylko
oddzial6w przedszkolnych 3-5 latk6w w szkolach podstawowych i punkcie przedszkotnyrl)rr, 

-

zwi4zane jest zodstgpowaniem przez rodzic6w od deklaracji czasu pobytu dzieci wplac6wce
zlohonych we wniosku poprzez skracanie pobytu dzieci wprzedszkolu. Organizacja roku sikolnego
w przedszkolu i oddzialach przedszkolnych w szkolach wymaga zatrudnienia-odpowiednio nauczycieli
i obsfugi na czas zadeklarowanego dluzszego pobytu dzieci w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
W zwi4zku ztym zmiana czastr pobytu dzieci w plac6wkach skutkuje tym, ze w trakcie roku szkolnego
zatrudnione osoby nie maj4 pelnego wymiaru godzin, poniewaz nie ma dzieci w czasie, gdy nauczyci-el
ma realizowai sw6j etat.

Zastqpienie kryteri6w, o kt6rych mowa wyzej kryterium "jeden zrodziclw (prawnych opiekun6w)
dziecka wskazal Gming Sierakowice jako miejsce zamieszkania wrocznym' rczliczeniu podatku
dochodowego winno wplyn4i na zwigkszenie liczby os6b deklaruj?cych miejscl zarnieszkania na terenie
gminy Sierakowice z jednoczesnym placeniem podatk6w wg miejsca zamiesikania.

Harmonogram termin6w rekrutacji okresla W6jta Gminy.

Ustawodawca zobowiqzal Radg Gminy do ustalenia kryteri6w, nadania im liczby punlct6w oraz
okre5lenia dokumentacji, kt6ra bgdzie potwierdzala ich spelnienie.

Wskazane w projekcie uchwaly kryteria powstaty w wyniku konsultacji z dyrektorami szk6t
i przedszkola.
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Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Numer zal4cznika

uchwala numer lv /3s/Lg "Podiqcie uchwaly w sprawie okreSlenia
kryteri6w rekrutacii kandydat6w do przedszkoli, oddzial6w
przedszkolnych w szkolach podstawowych" zostala podjqta
nastqpui4c4 proporcj4 glos6w: iestem za L4, iestem przeciw 0,
wstrzymujq siq 0.

uchwala zostala podiqta wtrybie jawnym, zwuJ4wiqkszoSci4 gros6w.
Data i godzina gtosowa nia : 22.0 L.201,9 1 6:2l: 4Z

Radni zagtosowali iak
Iestem za

1. Andrzei Klasa
2. Woiciech Koszalka
3. Andrzei Krefta
4. Miroslaw Kuczkowski
5. Mariusz Labuda
6. Rafal Makurat
7. Bosumila }kroi
8. Ryszard Piasecki
9. Jan Stachnik

10. Pawel Staszek
LL. Ryszard Toruriczak
L2. AndrzejWenta
13. PiotrWoiniak
L4. MariaWrdblewska

Wstrzymuig siq

BRAK

Iestem Drzeciw
BRAK

Obecni radni, ktilrzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za poSrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.


