
ZARZĄDZENIE NR 17/22 
WÓJTA GMINY ŚLIWICE 

z dnia 24 stycznia 2022 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego 

przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Śliwice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
gmina Śliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę 
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria przyjęte uchwałą nr XXVII/213/17 Rady 
Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2017r., poz. 1527): 
L.p. Kryterium Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryteriów 

1. Oboje rodzice/prawni opiekunowie 
dziecka pracują zawodowo, prowadzą 
działalność gospodarczą lub pobierają 
naukę w systemie dziennym 

5 Oświadczenie rodziców 
o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym 

2. Rodzeństwo dziecka kontynuuje 
wychowanie przedszkolne w tym samym 
przedszkolu 

1 Oświadczenie rodziców o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w tym samym 
przedszkolu przez rodzeństwo dziecka 

3. Jeden z rodziców/prawnych opiekunów 
dziecka pracuje zawodowo, prowadzi 
działalność gospodarczą lub pobiera 
naukę w systemie dziennym 

2 Oświadczenie rodziców 
o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym 

§ 2. 1. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Śliwice oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za 
poszczególne kryteria przyjęte uchwałą nr XXVII/212/17 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 marca 2017r. 
(Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2017r., poz. 1526): 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania 
kryteriów 

1 
Kontynuacja nauki w danej szkole 
podstawowej po realizacji 
obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego w obwodzie tej szkoły 

10 
Oświadczenie rodziców o miejscu realizacji 
obowiązku przygotowania przedszkolnego ich 
dziecka 

2 
Realizacja obowiązku szkolnego w szkole 
podstawowej 
przez rodzeństwo kandydata 

8 
Oświadczenie rodziców potwierdzające 
realizację obowiązku nauki ich dzieci/dziecka 
w danej szkole 

3 
Miejsce pracy rodziców 
lub jednego z rodziców kandydata 
znajduje się w miejscowości należącej do 
obwodu szkoły podstawowej 

7 Oświadczenie rodziców o ich miejscu pracy 
zawodowej 

4 W obwodzie szkoły podstawowej 5 Oświadczenie rodziców 
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zamieszkują krewni kandydata 
wspierający rodziców 
w zapewnieniu opieki 

o zamieszkiwaniu krewnych, którzy wspierają 
ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 dotyczą kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Wójt Gminy Śliwice 
 
 

Daniel Kożuch 
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