
UCHWAŁA NR XL.409.18
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których 
organem  prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 131 ust. 4 - 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Ełk,

2) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzone przez Gminę Miasto Ełk,

3) kandydacie – należy przez to rozumieć dziecko, o którego przyjęcie do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego starają się rodzice.

§ 2. Określa się kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego 
rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej 
lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 pkt;

2) podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata, któremu 
gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do 
korzystania z wychowania przedszkolnego – 10 pkt;

3) ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji

– 10 pkt;

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 8 godzin 
dziennie – 10 pkt;

5) specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuacje rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do 
przedszkola – 10 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2, tj:

1) 
oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu 
działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym - załącznik nr 1;

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez rodzeństwo 
kandydata lub oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu przez 
rodzeństwo kandydata - załącznik nr 2;

3) oświadczenie rodziców dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin 
dziennie – załącznik nr 3;

4) oświadczenie rodziców o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata 
uzasadniające przyjęcie do przedszkola – załącznik nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Ełku

Dariusz Wasilewski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku

z dnia 25 stycznia 2018 roku

Oświadczenie rodzica kandydata
o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub

pobieraniu nauki w systemie dziennym (**)

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………….

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………..……………

legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez …….……………..

oświadczam, że

jestem zatrudniona/y (*) w ………………………………………..………………………………………………

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

lub

prowadzę działalność gospodarczą (*) ………………………..……………………………………..…………...

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

lub

prowadzę działalność rolniczą (*) ……………………………..…………………………………………………

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

lub

jestem osobą uczącą się w systemie dziennym. (*) ………………..……………………………..…………..…..

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ełk, ……………………. r.                                                   ……………….……………………………………
(czytelny podpis rodzica)

1. (*) oznacza wybrać właściwie
2.  rodzice -  należy przez to  rozumieć  także  prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)  sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem;
3. (**) kryterium „pozostawanie obojga rodziców, a przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego
rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie
nauki w systemie dziennym” wymagane jest złożenie oświadczenie przez każdego z rodziców osobno.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku

z dnia 25 stycznia 2018 roku

Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez rodzeństwo kandydata

1) Ja niżej podpisana ……………………………………………………………………………..……………..

zamieszkała ………………………………………………………………………………….………………….

legitymująca się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez …….…...………

2) Ja niżej podpisany ……………………….……………………………………………………..………….…

zamieszkały ………………………………………………………..………………………………..…………..

legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez …..………….….

oświadczamy, że ………………………………………………………………………………………….……..

(imię i nazwisko brata/siostry (*) kandydata uczęszczających do tego przedszkola)

jest siostrą/bratem (*) kandydata ……………………………………………………………………..………...

(imię i nazwisko kandydata)

i będzie uczęszczało do Miejskiego Przedszkola ……………………………………………………………....

w Ełku na podstawie złożonej w dniu …………………………… deklaracji o kontynuacji wychowania

przedszkolnego.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ełk, ………………………………. r.                                          1) .……………………………………………
(czytelny podpis matki dziecka)

                                                                                                      2) ……………….……………………………
(czytelny podpis ojca dziecka)

1. (*)oznacza wybrać właściwie
2.  rodzice -  należy przez to  rozumieć  także  prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)  sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku

z dnia 25 stycznia 2018 roku

Oświadczenie rodzica kandydata
dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

1) Ja niżej podpisana ……………………………………………………………………………….……………

zamieszkała ………………………………………………………………..…………………………………….

legitymująca się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez ………………….

2) Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………………….

zamieszkały …………………………………………………………..………………..……..……………….…

legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez ………………….

oświadczamy, że

deklarujemy ……………… godzinny czas pobytu dziecka ………………………..………………..………….

(liczba godzin)    (imię i nazwisko kandydata)

w Miejskim Przedszkolu ..……………………………………………………………………… w Ełku.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ełk, ………………………………. r.                                             1) .…………………………………………..
(czytelny podpis matki dziecka)

                                                                                                         2) ……………….…………………………..
(czytelny podpis ojca dziecka)

Rodzice  -  należy  przez  to  rozumieć  także  prawnych  opiekunów  dziecka  oraz  osoby  (podmioty)  sprawujące  pieczę
zastępczą nad dzieckiem.
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku

z dnia 25 stycznia 2018 roku

Oświadczenie rodzica kandydata

o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie
do przedszkola

1) Ja niżej podpisana ……………………………………………………………………………………….……

zamieszkała ………………………………………………..…………………………………….………………

legitymująca się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez ………………….

2) Ja niżej podpisany ………………………………………………………….…………………………………

zamieszkały …………………………………………………..………………………………………………….

legitymujący się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… wydanym przez ………………….

oświadczamy, że

…………….………………………………………………………………………………………………………
(opis sytuacji rodzinnej kandydata uzasadniającej przyjęcie do przedszkola)

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

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

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

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ełk, ………………………………. r.                                             1) .……………………………………………
(czytelny podpis matki dziecka)

                                                                                                         

                                                                                                         2) ……………….……………………………
(czytelny podpis ojca dziecka)

Rodzice  -  należy  przez  to  rozumieć  także  prawnych  opiekunów  dziecka  oraz  osoby  (podmioty)  sprawujące  pieczę
zastępczą nad dzieckiem.
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