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WYCI ĄG 

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 
WÓJTA GMINY SICIENKO 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów, a tak że liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria 

Na podstawie art. 154 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria 
przyjęte Uchwałą nr XXIII/216/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. 
z 2017 r., poz. 1486): 

Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryterium 

1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

10 informacja rodziców zawarta we wniosku 
o przyjęcie dziecka do przedszkola 

2. Praca zawodowa lub nauka w trybie 
dziennym rodziców (opiekunów prawnych) 
kandydata: 

 - dokument poświadczający zatrudnienie 
każdego z rodziców: zaświadczenie 
o zatrudnieniu; w przypadku 
samozatrudnienia: aktualny wpis do 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub informacja 
z Krajowego Rejestru Sądowego; 
w przypadku prowadzenia gospodarstwa 
rolnego: oświadczenie; 
- zaświadczenie o studiowaniu w systemie 
dziennym; 

a) oboje rodziców lub rodzic samotnie 
wychowujący dziecko 

6 

b) jedno z rodziców 3 

3. Przedszkole jest w strukturach szkoły 
obwodowej kandydata 

3 informacja rodziców zawarta we wniosku 
o przyjęcie dziecka do przedszkola 

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie 
wynosił co najmniej 8 godzin dziennie 

3 informacja rodziców zawarta we wniosku 
o przyjęcie dziecka do przedszkola 

5. Rodzeństwo kandydata realizuje wychowanie 
przedszkolne lub obowiązek szkolny w tym 
samym przedszkolu lub szkole 

2 informacja rodziców zawarta we wniosku 
o przyjęcie dziecka do przedszkola 

 

 

 

 


