
UCHWAŁA NR VIII/45/2015
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Tuchów 
jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 20 c ust. 4 i 6, art. 20 t ust. 2 pkt 2, ust. 6, art. 20 zf pkt 1 
 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne 
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe 
i odpowiadające im liczby punktów:

1) kandydat objęty jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dziecko 5 - letnie lub 
starsze, które uzyskało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego) – 10 pkt,

2) kandydat objęty prawem do edukacji przedszkolnej (dziecko – 4 letnie) – 10 pkt,

3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w tej placówce – 4 pkt,

4) jedno z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje zawodowo lub studiuje w systemie stacjonarnym – 
2 pkt.

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium określonego w § 2, pkt 4 są: oświadczenie 
o zatrudnieniu, bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym rodzica (opiekuna prawnego).

§ 4. 1. Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia 
w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań.

2. Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego - zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu 
z dokumentu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Ryszard Wrona
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