
UCHWAŁA NR XV/175/2019
RADY GMINY SZEMUD

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia kryteriów oraz określania ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę 

Szemud

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szemud oraz przyznaje się każdemu kryterium 
określoną liczbę punktów:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego publicznego przedszkola lub publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego lub realizuje obowiązek szkolny w oddziale danej placówki w roku szkolnym, 
na który prowadzona jest rekrutacja - 6 punktów;

2) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko 
pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi gospodarstwo 
rolne – 12 punktów;

3) deklaracja pobytu kandydata w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 6 punktów;

4) kandydata dotknęło szczególne zdarzenie losowe m.in. pożar, powódź, ciężka choroba, mające wpływ na 
sytuację rodzinną dziecka uzasadniające przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub publicznej innej 
formy wychowania przedszkolnego. Zdarzenie, które wystąpiło w ciągu 1 miesiąca przed ubieganiem się 
o przyjęcie do przedszkola - 2 punkty;

5) kandydat objęty rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegający się o przyjęcie do 
publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego położonych w odległości 
do 3 km od miejsca zamieszkania – 4 punkty;

6) kandydat ubiegający się o przyjecie do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego w wieku:

a) 6-latki - 24 punktów,

b) 5-latki - 12 punktów,
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c) 4-latki -  4 punkty,

d) 3-latki - 2 punkty.

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

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata 
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego publicznego przedszkola lub publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego lub realizowaniu obowiązku szkolnego w oddziale danej placówki w roku 
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja (załącznik nr 1);

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub 
rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie 
dziennym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego oraz oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko o samotnym wychowywaniu dziecka 
(załącznik nr 2);

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata 
o korzystaniu przez kandydata z opieki przedszkolnej w publicznym przedszkolu lub publicznej innej 
formie wychowania przedszkolnego w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie (załącznik nr 3);

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - oświadczenie o zaistniałym zdarzeniu losowym 
(m.in. pożar, powódź, ciężka choroba) mającym wpływ na sytuację rodzinną dziecka, które wystąpiło 
w ciągu ostatniego miesiąca przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub 
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego(załącznik nr 4);

5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie, że dziecko objęte rocznym 
obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkuje w odległości do 3 km od publicznego 
przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, do którego składany jest wniosek 
(załącznik nr 5).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/377/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, 
innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej, 
prowadzonych przez Gminę Szemud.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XV/175/2019  
Rady Gminy Szemud  

z dnia 18 grudnia 2019 r.  
 
 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

……………………………………………….  
      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

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

    (adres zamieszkania)  
 
 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  
do danego publicznego przedszkola lub publicznej innej formy  

wychowania przedszkolnego lub realizowaniu obowiązku szkolnego  
w oddziale danej placówki w roku szkolnym,  

na który prowadzona jest rekrutacja  
 
 

Oświadczam/my, że rodzeństwo kandydata: 
 
  
 
1. ……………………………….  jest uczniem ……………………………………………… 

        (imię i nazwisko ucznia)                                 (nazwa placówki) 
 
 
2. ………………………………. jest uczniem …………………………..…………………… 

        (imię i nazwisko ucznia)                                 (nazwa placówki) 
 
 
3. ………………………………. jest uczniem ……………………………………………… 

        (imię i nazwisko ucznia)                                 (nazwa placówki) 
 
 
4. ……………….………………. jest uczniem ……………………………………………… 

        (imię i nazwisko ucznia)                                 (nazwa placówki) 
 
 

5. ……………….………………. jest uczniem ……………………………………………… 
        (imię i nazwisko ucznia)                                 (nazwa placówki) 

 
 

         
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 

     ………………………………………  
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XV/175 /2019  

Rady Gminy Szemud  
z dnia 18 grudnia 2019 r.  

 
 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

……………………………………………….  
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

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

    (adres zamieszkania)  
 
 

Oświadczenie dotyczące  
zatrudnienia/pobierania nauki w trybie dziennym/ 

prowadzenia działalności gospodarczej/ 
prowadzenia gospodarstwa rolnego/samotnego wychowywania dziecka1  

 
Oświadczam, że:  
 
MATKA  
(należy odpowiednio wskazać m.in. miejsce zatrudnienia/pobierania nauki/prowadzenia działalności 
gospodarczej/ prowadzenia gospodarstwa rolnego):  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
     ………………………………………  
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 

 
OJCIEC:  
(należy odpowiednio wskazać m.in. miejsce zatrudnienia/pobierania nauki/prowadzenia działalności 
gospodarczej/ prowadzenia gospodarstwa rolnego):  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

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

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

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
      

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XV/175/2019  

Rady Gminy Szemud  
z dnia 18 grudnia 2019 r.  

 
 
 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

……………………………………………….  
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

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

    (adres zamieszkania)  
 
 
 
 

Oświadczenie o korzystaniu przez kandydata  
z opieki przedszkolnej w publicznym przedszkolu  

lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 
w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie  

 
 

Oświadczam, że: 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 

………………………………………  
        (podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 
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Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV/175/2019  

Rady Gminy Szemud  
z dnia 18 grudnia 2019r.  

 
 
 
 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

……………………………………………….  
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

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

    (adres zamieszkania)  
 
 
 
 

Oświadczenie dotyczące zaistniałego zdarzenia losowego  
(m.in. pożar, powódź, ciężka choroba), mające wpływ na sytuację rodzinną 

dziecka, które wystąpiło w ciągu ostatniego miesiąca przed złożeniem  
wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego  

lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego  
 
Oświadczam, że: 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 

………………………………………  
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 
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Załącznik  Nr 5 
do Uchwały Nr XV.175/2019  

Rady Gminy Szemud  
z dnia 18 grudnia 2019 r.   

  
 
 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

……………………………………………….  
    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

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

    (adres zamieszkania)  
 
 
 
 

Oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka objętego rocznym obowiązkowym 
przygotowaniem przedszkolnym w odległości do 3 km  

od publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego, do którego składany jest wniosek  

 
 
Oświadczam, że: 
 
 
 

 
Imię i nazwisko ucznia 

 
Adres zamieszkania 

 
Ilość kilometrów 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 

………………………………………  
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 
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