
UCHWAŁA NR XVIII/105/16
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem 

prowadzącym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515 i 1890) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 256, poz. 2156, z 2016 r. poz. 35 i 64) i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1484 i 1890), 
Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem prowadzącym, bierze się pod uwagę łącznie 
następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) dziecko podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 10 pkt;

2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących/ prowadzących gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 punktów;

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do szkoły, w 
której mieści się ten oddział przedszkolny – 5 punktów;

4) zameldowanie kandydata i jego rodziców/rodzica samotnie wychowującego kandydata na pobyt stały na 
terenie Gminy Somianka – 1 punkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 1 ust. 1 są oświadczenia 
rodziców/prawnych opiekunów kandydata.

§ 2. Wzory oświadczeń do potwierdzenia spełniania kryteriów stanowią załączniki Nr 1-4 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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                                                                                          Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/105/16 

                                                                                                            Rady Gminy Somianka z dnia 09.02.2016 r. 

 

 

……………………………………….. 

Imię i nazwisko 

……………………………………….. 

Adres zamieszkania 

 

 

OŚWIADCZENIE 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O OBOWIĄZKU ROCZNEGO 

PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO KANDYDATA 

 

Ja, …………………………………….………………… oświadczam, że moje dziecko będące        

                    (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

kandydatem biorącym udział w rekrutacji jest objęte w roku szkolnym ……………….…….. 

obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

 

 

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

       Miejscowość, data                                                                 Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/105/16 

                                                                                                             Rady Gminy Somianka z dnia 09.02.2016 r. 

 

 

……………………………………….. 

Imię i nazwisko 

……………………………………….. 

Adres zamieszkania 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że: 

 

 …………………….……………………………… (imię i nazwisko matki/ opiekunki 

prawnej) 

matka/opiekunka prawna ……………………………………………… (imię i nazwisko 

kandydata) 

pracuje / prowadzi gospodarstwo rolne / prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą* 

 …………………………………………………… (imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego) 

ojciec/opiekun prawny ………………………………………………… (imię i nazwisko 

kandydata) 

pracuje / prowadzi gospodarstwo rolne / prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą* 

i ……………………………………………………..……….. (imię i nazwisko kandydata)                     

wymaga zapewnienia miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                   Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/105/16 

                                                                                                 Rady Gminy Somianka z dnia 09.02.2016 r. 

 

 

……………………………………….. 

Imię i nazwisko 

……………………………………….. 

Adres zamieszkania 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O UCZĘSZCZANIU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA DO SZKOŁY,                               

W KTÓREJ MIEŚCI SIĘ TEN ODDZIAŁ 

 

Oświadczam, że rodzeństwo kandydata: 

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

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

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

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

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

(wpisać imię i nazwisko dzieci, dodatkowo wskazać klasę) 

uczęszcza do szkoły …………………………………………...……………………………... 

 

 

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

       Miejscowość, data                                                                  Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
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    Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/105/16 

                                                                                                       Rady Gminy Somianka z dnia 09.02.2016 r. 

 

 

……………………………………….. 

Imię i nazwisko 

……………………………………….. 

Adres zamieszkania 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: ……………………………………………………………………………….. 

 

jestem zameldowana/y na terenie Gminy Somianka pod adresem: 

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

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

 

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

     Miejscowość, data                                                                   Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

Id: D5578851-32C3-44C8-869A-B3EF61A3E123. Podpisany Strona 5




