
UCHWAŁA NR XXXIV/318/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie 

Kluczbork

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. 4-6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 
2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
gminę Kluczbork:

1) kandydat obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym – 4 punkty;

2) kandydat mający rodzeństwo w placówce pierwszego wyboru – 2 punkty;

3) kandydat wcześniej uczęszczający do grup wczesno przedszkolnych – 1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §1 w rekrutacji tj;

1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub 
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do placówki pierwszego wyboru 
stanowiący  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata do grup wczesno przedszkolnych 
stanowiący  załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Krzysztof Lewandowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/318/17

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 1 marca 2017 r.

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

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

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :

1. Prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą*

Miejsce działalności:**

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

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

„ Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

* niepotrzebne skreślić

**należy podać adres prowadzonej działalności.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/318/17

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 1 marca 2017 r.

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

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

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moje starsze dziecko*.......................................................

w roku szkolnym......................................... uczęszcza do:

1. przedszkola pierwszego wyboru **…...............................................................................

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

2. oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej**.......................................................

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

i będzie kontynuowało edukację w w/w placówce w roku szkolnym …..............................

„ Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

*podać PESEL, imię i nazwisko dziecka

**wpisać numer i adres przedszkola pierwszego wyboru, oddziału przedszkolnego .
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/318/17

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 1 marca 2017 r.

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

imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

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

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moje dziecko*.......................................................

w roku szkolnym …....................................... uczęszcza do:

1. grupy wczesno przedszkolnej**….....................................................................................

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

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

„ Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

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

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

*podać PESEL, imię i nazwisko dziecka

**wpisać numer i adres przedszkola.
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