DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 20 grudnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
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Data: 2018-12-20 12:08:47

UCHWAŁA NR II/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Grodzisk Wielkopolski oraz
określenia liczby punktów każdemu z kryteriów, a także w sprawie określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 z późn. zm.), oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej
prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli lub do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Grodzisk Wielkopolski, ustala się następujące kryteria oraz liczbę
punktów jakie przyznaje się danemu kryterium:
1) pozostawanie obojga rodziców kandydata albo rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu
lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez nich
nauki w systemie dziennym – 6 pkt;
2) pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności
gospodarczej/gospodarstwa rolnego lub pobieranie przez niego nauki w systemie dziennym – 3 pkt;
3) dziecko wychowuje się w rodzinie w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.), która objęta jest nadzorem
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 6 pkt;
4) rodzeństwo dziecka ubiega się o przyjęcie do publicznego przedszkola albo oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski- 2 pkt;
5) którekolwiek z rodzeństwa dziecka kontynuuje edukację w publicznym przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej albo jest uczniem szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę
Grodzisk Wielkopolski, w której zorganizowano oddział przedszkolny do którego kandydat składa wniosek
o przyjęcie w roku, w którym prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – 6 pkt;
6) kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły prowadzonej przez Gminę Grodzisk Wielkopolski, w której
zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego wnioskuje o przyjęcie - 7 pkt.
§ 2. Jako dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 określa się następujące
pisemne oświadczenia, które winny być składane przez rodziców lub prawnych opiekunów:
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1) oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego lub pobieraniu
nauki w systemie dziennym złożone na formularzu stanowiącym wzór określony w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały,
2) oświadczenie o objęciu dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny złożone na
formularzu stanowiącym wzór określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) oświadczenie o ilości dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola albo oddziału przedszkolnego
złożone na formularzu stanowiącym wzór określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w publicznym przedszkolu albo oddziale przedszkolnym przez
rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola w czasie, w którym odbywa się rekrutacja
złożone na formularzu stanowiącym wzór określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5) oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział
przedszkolny do którego kandydat składa wniosek o przyjęcie
6) oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły, w której zorganizowany jest oddział
przedszkolny, do którego wnioskuje o przyjęcie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/208/20117 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 23 lutego
2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Grodzisk Wielkopolski
oraz określenia liczby punktów każdemu z kryteriów, a także w sprawie określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Józef Gawron
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej,
prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym
Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica)
…………………………………………………………………………………………………
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………..
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………………………………….… wydanym przez
…………………………………………………………………………………………………
- oświadczam, że jestem zatrudniona/y* (nazwa i adres zakładu pracy)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………
lub
- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne* (nazwa prowadzonej działalności,
REGON, siedziba gospodarstwa rolnego)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………
lub
- oświadczam, że pobieram naukę w systemie dziennym* (nazwa i adres uczelni)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...................................................................……………
………………………………………….
(data i czytelny podpis)
* właściwe podkreślić i wypełnić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Oświadczenie o objęciu dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
Ja niżej podpisana:
……………...............................................……………….......……….………………….........................
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)
Ja niżej podpisany:
……………...............................................……………….......……….………………….........................
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)
oświadczam/y, że rodzina dziecka
…................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka)
objęta jest nadzorem kuratorskim/ wsparciem asystenta rodziny*
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………….
(podpis matki lub opiekuna prawnego)
……………………….., dnia …………..
(miejscowość i data)
* odpowiednie podkreślić

……………………………………..
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Oświadczenie o ilości dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola
Ja niżej podpisana:
……………...............................................…………………...…….………………….............................
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)
Ja niżej podpisany:
……………...............................................……………………...….………………….............................
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)
oświadczam/y, że dziecko
….............................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka)
posiada rodzeństwo, które ubiega się o przyjęcie do następującego publicznego przedszkola/oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski
….…..........................................................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka lub dzieci )
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………..........
(podpis matki lub opiekuna prawnego)
……………………….., dnia …………..
(miejscowość i data)

…………………………………...
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Oświadczenie o kontynuacji w roku szkolnym …............... edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo
dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola.
Ja niżej podpisana:
……………...............................................……………………….…………........………........................
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)
Ja niżej podpisany:
……………...............................................……………………….…………..........………......................
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)
oświadczam/y, że rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola:
1) .………….……………………………………….......….................................................…….....
(imię i nazwisko siostry/brata) (nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego i grupy do której
uczęszcza rodzeństwo)
2) .………….…………………………………………..........................................................……....
(imię i nazwisko siostry/brata) (nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego i grupy do której
uczęszcza rodzeństwo)
3) .………….………………………………………….........................................................…….....
(imię i nazwisko siostry/brata) (nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego i grupy do której
uczęszcza rodzeństwo)
w roku szkolnym …........................ będzie kontynuowało edukację w publicznym
przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Grodzisk
Wielkopolski.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………........
(podpis matki lub opiekuna prawnego)
……………………….., dnia …………..
( miejscowość, data )

…………………………………
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest uczniem szkoły podstawowej, w której zorganizowano
oddział przedszkolny do którego kandydat składa wniosek o przyjęcie
Ja niżej podpisana:
……………...............................................……………………….…………........………........................
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)
Ja niżej podpisany:
……………...............................................……………………….…………..........………......................
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)
oświadczam/y, że rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego:
1) .………….……………………………………….......….................................................……......
(imię i nazwisko siostry/brata) (klasa do której uczęszcza rodzeństwo)
2) .………….…………………………………………..........................................................……....
(imię i nazwisko siostry/brata) (klasa do której uczęszcza rodzeństwo)
3) .………….………………………………………….........................................................…….....
(imię i nazwisko siostry/brata) (klasa do której uczęszcza rodzeństwo)
w roku szkolnym …........................ jest uczniem szkoły podstawowej, w której zorganizowano
oddział przedszkolny, do którego kandydat składa wniosek o przyjęcie.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………........
(podpis matki lub opiekuna prawnego)
……………………….., dnia …………..
(miejscowość i data)

…………………………………
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły, w której zorganizowany jest oddział
przedszkolny, do którego wnioskuje o przyjęcie.
Ja niżej podpisana:
……………...............................................……………….......……….………………….........................
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)
Ja niżej podpisany:
……………...............................................……………….......……….………………….........................
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)
oświadczam/y, że dziecko
…................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka)
zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny, do którego
wnioskuję/my o przyjęcie.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………….
(podpis matki lub opiekuna prawnego)
……………………….., dnia ……….....
(miejscowość i data)

……………………………………..
(podpis ojca lub opiekuna prawnego)

