
UCHWAŁA NR IV/26/15
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

gminę Trzcianka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 oraz z 2014 r. poz.1072)
oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370
i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622,
Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206,
z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650
oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877), Rada Miejska Trzcianki 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria, wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka:
1) jedno z dwojga rodziców lub prawnych opiekunów dziecka pracuje, wykonuje pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 5 punktów,
2) obydwoje rodzice lub prawni opiekunowie dziecka pracują, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 10 punktów,
3) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zadeklarują pobyt w przedszkolu powyżej 
8 godzin dziennie – 10 punktów,
4) rodzeństwo dziecka kontynuuje w nowym roku szkolnym edukację
w przedszkolu pierwszego wyboru – 5 punktów.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa 
w § 1 uchwały:
1) oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu, wykonywaniu 
pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym, prowadzeniu 
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gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, którego wzór określa 
załącznik do uchwały;
2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu 
przez rodzeństwo, złożona przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;
3) oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka zawarte
we wniosku, dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu
(do 8 godzin i powyżej 8 godzin).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Trzcianki

mgr Edward Joachimia
k
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Załącznik  

do uchwały Nr IV/26/15 

Rady Miejskiej Trzcianki 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 

Ja niżej podpisany/podpisana, dobrowolnie oświadczam, że jestem zatrudniony/zatrudniona 

na podstawie umowy o pracę/ umowy cywilnoprawnej/ uczę się w trybie dziennym/ prowadzę 

gospodarstwo rolne/ prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą* 
 

                    Matka / opiekunka prawna                          Ojciec/ opiekun prawny 

Imię i  

nazwisko 

 Imię i 

nazwisko 

 

Nazwa 

zakładu 

pracy 

 

 

 

Nazwa 

zakładu 

pracy 

 

 

Adres 

zakładu  

pracy 

 

 

 

Adres 

zakładu  

pracy 

 

Telefon 

zakładu 

pracy 

 

 

Telefon 

zakładu 

pracy 

 

 

Jednocześnie upoważniam dyrektora przedszkola do zweryfikowania danych u mojego pracodawcy. 
 

Świadoma/świadomy jestem, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe 

informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków. 
 

……………………………………………                           …………………………………………… 
(data i podpis matki lub opiekunki prawnej)                                   ( data i podpis ojca lub opiekuna prawnego)    
 

*odpowiednie należy podkreślić 

 

 

 

 

 

 

Id: 83FDA64F-8C4E-44C2-9D20-605B4A4E911C. Podpisany Strona 1




