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UCHWAŁA NR VII.40.2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych
szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chocianów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6, art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1)) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r.,
poz. 379 i poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola miejskiego, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Gminę Chocianów,
2) kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Chocianów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół,
3) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz
inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Chocianów,
2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum prowadzone przez Gminę Chocianów.
§ 3. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:

1)

Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr
219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,
poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265,
1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.
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Lp.
1.

2.

3.

–2–

Nazwa kryterium
Przynajmniej jedno z rodziców kandydata
pracuje/prowadzi działalność gospodarczą/uczy się
w trybie dziennym
Przynajmniej jedno z rodziców kandydata mieszka
w Chocianowie i rozlicza podatek dochodowy od
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Polkowicach
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego
przedszkola lub do danej szkoły podstawowej
z oddziałem przedszkolnym
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Dokument potwierdzający
spełniania kryterium
-----

Liczba
punktów
5 pkt

Oświadczenie rodzica kandydata
o miejscu zamieszkania i złożeniu
rocznego zeznania podatkowego
PIT w Urzędzie Skarbowym
w Polkowicach (załącznik nr 1)
-----

5 pkt

2 pkt

§ 4. Określa się następujące kryteria wraz z przyznana liczbą punktów na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół:
Lp.
1.
2.

3.

4.

Nazwa kryterium
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej
szkoły
Miejsce pracy/prowadzenia działalności
gospodarczej (w tym rolniczej) przynajmniej
jednego z rodziców znajduje się w obwodzie
szkoły
Kandydat otrzymał na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej co najmniej dobrą ocenę
z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 3,5 dotyczy kandydatów do gimnazjum
Działania kandydata na rzecz społeczności lokalnej
(wolontariat, harcerstwo, praca
w stowarzyszeniach, świetlicach środowiskowych
itp.) - dotyczy kandydatów do gimnazjum

Dokument potwierdzający
spełniania kryterium
-----

Liczba
punktów
4 pkt

Oświadczenie rodzica kandydata
o zatrudnieniu (załącznik nr 2)

2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej

2 pkt

Poświadczenie działalności
wydane przez podmiot, na rzecz
którego prowadzona była
działalność (np. certyfikat)

2 pkt

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie:
K. Leszczyński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.40.2015 Rady
Miejskiej w Chocianowie z dnia 25 marca 2015 r.

Oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT
w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach
Ja
niżej
............................................................................................................................................

podpisana/y

(imię i nazwisko)

oświadczam, że
1. moim miejscem zamieszkania jest:
..........................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

2. złożyłam/em zeznanie podatkowe PIT w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
.........................................................
..................................................
(miejscowość i data)

czytelny podpis
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–4–
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.40.2015 Rady
Miejskiej w Chocianowie z dnia 25 marca 2015 r.

Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu
oświadczam, że:
Ja
niżej
............................................................................................................................................

podpisana/y

zamieszkała/y
....................................................................................................................................................
legitymująca/y
się
dowodem
...........................................................

osobistym

nr

........................

wydanym

oświadczam, że:
1. Jestem zatrudniona/y w*
.................................................................................................................................
(nazwa firmy, adres zatrudnienia)

2. Prowadzę działalność gospodarczą*
................................................................................................................
(nazwa firmy, adres)

3. Prowadzę gospodarstwo rolne*
.......................................................................................................................
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
.........................................................
..................................................
(miejscowość i data)
*Wypełnić właściwe

czytelny podpis

przez

