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Poz. 1377

UCHWAŁA NR XXIX/327/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 )
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów w
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę:
Lp.

Kryterium

Wartość
punktowa

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

20

Oświadczenie - załącznik nr 1

15

Oświadczenie - załącznik nr 2

10

Oświadczenie - załącznik nr 2

5

Wniosek o przyjęcie

1.
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub
rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub
studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
2. Zgłoszenie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka,
którego rodzeństwo korzysta z usług tego przedszkola/szkoły
podstawowej.
3. Zgłoszenie przez rodziców/opiekunów prawnych
jednocześnie do tej samej placówki dwojga i więcej dzieci.
4. Dziecko, korzystające z usług przedszkola w czasie
przekraczającym 8 h.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVI/163/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyj nego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy:
J. Dzięcielski
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Załącznik nr 1 do uchwały nr
XXIX/327/17 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia
3 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności aospodai czei/studiowaniu

Oświadczam, że:
• zamieszkuję w:............................
(adres zamieszkania)

• jestem zatrudniona/y*: .................
(nazwa i adres miejsca zatrudnienia)

• prowadzę działalność gospodarczą*:
(adres głównego miejsca wykonywania działalności)

• studiuję*: ..................................
(nazwa i adres uczelni)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świdnica, dnia .................... ...............................................................................

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
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Załącznik nr 2 do uchwały nr
XXIX/327/17 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 3 marca
2017 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
- o zgłoszeniu do przedszkola/szkoły podstawowej dziecka, którego rodzeństwo
korzysta z usług teao przedszkola/tei szkoły podstawowej
- o zgłoszeniu do tei saniei placówki dwoiaa lub wiecei dzieci

Oświadczam, że:

•

moje dziecko ................................... ma rodzeństwo w Przedszkolu Miejskim nr . . .*

•

moje dziecko ................................... ma rodzeństwo w Szkole Podstawowej nr . . . *

•

do Przedszkola/Szkoły Podstawowej nr . . . . * zgłaszam jednocześnie ............. dzieci*.

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świdnica, dnia ...................... .................................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

