
UCHWAŁA NR XVII/101/2020
RADY GMINY STANIN

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie ustalania kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanin w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148, z późn. zm.)  Rada Gminy Stanin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanin wraz 
z liczbą punktów za kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

L.p. KRYTERIUM Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów 

1. Kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic 
samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni 
w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym.

10

Oświadczenie rodziców/rodzica 
o zatrudnieniu, o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub 
pozarolniczej działalności gosp., 
o pobieraniu nauki w systemie 
dziennym. (załącznik nr 1 i nr 3)

2. Kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic 
samotnie wychowujący dziecko mieszkają na 
terenie Gminy Stanin i rozliczają podatek 
dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy 
Stanin w Urzędzie Skarbowym w Łukowie

5

Kopia pierwszej strony PIT (zeznania 
podatkowego za rok poprzedzający 
rekrutacje) opatrzonego prezentą 
urzędu skarbowego, w którym zostało 
złożone zeznanie lub zaświadczenie 
z US potwierdzające fakt złożenia 
zeznania.

3. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego 
samego przedszkola/szkoły, w której prowadzony 
jest oddział przedszkolny.

3
Zaświadczenie wydane przez dyrektora 
placówki lub oświadczenie 
rodziców/opiekunów prawnych. 
(załącznik nr 2)

4. Zadeklarowanie uczęszczania do tego 
przedszkola/oddziału kandydatów będących 
rodzeństwem w wieku 3-5 lat.

2
Oświadczenie rodzica / opiekuna 
prawnego

5. Zadeklarowanie przez rodziców kandydata 
korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola 
, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki 

3
Oświadczenie rodzica / opiekuna 
prawnego
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i posiłków (po czasie realizacji podstawy 
programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 
8 godzin dziennie

6. Zadeklarowanie przez rodziców kandydata 
korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola 
, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki 
i posiłków (po czasie realizacji podstawy 
programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin 
dziennie

2 Oświadczenie rodzica / opiekuna 
prawnego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanin

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/181/2017 Rady Gminy Stanin z dnia 28 marca  2017r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stanin

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Czubek
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/101/2020  
Rady Gminy Stanin 

z dnia  13 lutego  2020r.

Oświadczenie rodziców/opiekunów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu,
prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Ja niżej podpisana/y .............................................................................................................................. 

zamieszkała/y ........................................................................................................................................ 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr .......................... wydanym przez ..................................... 

-*oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ..................................................................................

lub

-*oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym 

w ......................................................... (nazwa szkoły/uczelni) 

lub

-*oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ...............................................................

-*oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ...........................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

........................................, dnia    ...................................................                  (czytelny podpis)

* zaznaczyć/wypełnić właściwą odpowiedź

Oświadczenie rodziców/opiekunów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu,
prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Ja niżej podpisana/y .............................................................................................................................. 

zamieszkała/y ........................................................................................................................................ 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr .......................... wydanym przez ..................................... 

-*oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ..................................................................................

lub

-*oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym 

w ......................................................... (nazwa szkoły/uczelni) 

lub

-*oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ...............................................................

-*oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ...........................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

........................................, dnia    ...................................................                  (czytelny podpis)

* zaznaczyć/wypełnić właściwą odpowiedź
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/101/2020  

Rady Gminy Stanin 
z dnia 13 lutego  2020r.

Oświadczenie rodzica/ów  / opiekunów  o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego
przedszkola/szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny.

 Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka: 

.....................................................................                            ................................ 
(imię i nazwisko dziecka)                        (data urodzenia) 

 w ................................................................., uczęszcza do tego samego przedszkola/szkoły, w której

 prowadzony jest oddział przedszkolny  .......................................................................................... 
                                                                                      (adres, nazwa placówki)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

      ........................................, dnia ...........................              ..............................
(czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/101/2020  

Rady Gminy Stanin 
z dnia 13  lutego  2020r.

Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej
opiekę

Ja niżej podpisana/y .....................................................................................................................
zamieszkała/y ...............................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ................. wydanym przez ......................................

*Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską nad małoletnimi:
-imię i nazwisko dziecka ..............................................................................................................
data urodzenia ...............................................................................................................................
-imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................
data urodzenia ...............................................................................................................................

lub
*Oświadczam, że sprawuję pieczę zastępczą nad małoletnimi:
-imię i nazwisko dziecka ..............................................................................................................
data urodzenia ...............................................................................................................................
-imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................
data urodzenia ...............................................................................................................................

lub
*Oświadczam, że sprawuję opiekę nad małoletnimi:
-imię i nazwisko dziecka ..............................................................................................................
data urodzenia ...............................................................................................................................
-imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................
data urodzenia ..............................................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

*zaznaczyć właściwą odpowiedź

........................................, dnia ...........................                         ..............................
(czytelny podpis) 
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