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UcHwAŁA NR LII/464I2023
RADY GMINY BRZEŹNICA

zdnia25 sĘcznia2023 t.

w sprawie określenia kryteriów wlazz liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

prowadzonychprzez Gminę Brzeźnicarwrazz określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
Ęch kryteriów

Na podstawieart. 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z2023 t., poz. 40) oruz art. l3I ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z2021,t,, poz.1082zpożn. zm,)RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria wtaz z liczbą puŃtów obowiązujące na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznychprzedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, wtaz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów:

§2.Oświadczenia, o których mowa w§1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuii następującej
treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". KlauŻuia ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności kamej za składanie fałszywychoświadczeń.

§ 3. W Przypadku większej niZ liczba wolnych miejsc w przedszkolu liczby kandydatów, którzy uzyskali
równorzędne wyniki, o przyjęciu decyduje wiek kandydata - dziecko starsze ma pierwszeństwo w przyjęciu do
Przedszkola, Datę urodzenia ustala się na podstawie danych zawartych we wniosku o przyjęciĆ dŻiect<a do
przedszkola.

Lp. Kryteria postępowania rekrutacyjnego Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego 50

oświadczenie
rodziców/opiekunów

Drawnvch

2.

Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują,
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej
lub wykonuj ą rclniczą albo pozarol niczą działalność
gospodarczą lub studiuią w systemie stacionamym

10
oświadczenie

rodziców/opiekunów
prawnvch

3,
Rodzeństwo kandydata uczęszaza do danego publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej lub do danej publicznej szkoły podstawowej

10

Dane potwierdza Dyrektor
na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu danej

jednostki

4, Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoĘ podstawowej,
w której położonejest wybrane przedszkole

10
oświadczenie

rodziców/opiekunów
prawnych
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr IIl9l2018 Rady Gminy Brzeźnica zdnia 19 grLrdnia 2018 roku w sprawie

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Grniny Brzeźnica,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie l4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowyrn

Woj ewództwa Małopolskiego.
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