
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/997/22 

RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 

w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i 1834) oraz art. 131 ust. 4, 6  w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. zmienionej uchwałą 

nr IX/261/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. oraz uchwałą nr XXV/746/21 Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Pobliże przedszkola/szkoły podstawowej, o którym mowa w § 1 pkt 3 oznacza granice obwodu 

szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w publicznej 

szkole podstawowej albo publiczna inna forma wychowania przedszkolnego.”. 

2. Załącznik nr 1 "Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu/uczeniu się 

w trybie dziennym" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik nr 3 "Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy 

zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej/publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 

 

Renata Łażewska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 stycznia 2022 r.

Poz. 377



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/997/22 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym  

(każdy z rodziców /prawnych opiekunów wypełnia jeden egzemplarz) 

Imię i nazwisko rodzica* ………………………………………………………….……........ 

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

Adres zamieszkania rodzica*………………………………………………………….......... 

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

1) Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę/o 

dzieło/zlecenia** na czas od..................................do...................................................... 

w......................................................................................................................................... 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

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

(pełnym/niepełnym wymiarze)** 

i nie przebywam na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym/ bezpłatnym/** 

albo 

Przebywam na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym/bezpłatnym/** 

od dnia.............................do dnia.............................. 

2) Oświadczam, że uczę się w trybie dziennym 

w........................................................................................................................................ 

(nazwa i adres szkoły/uczelni) 

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

Szczecin, ............................................     ................................................................ 

                       (data)                                 (podpis osoby składającej oświadczenie) 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

** odpowiednie należy podkreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/997/22 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata  o wykonywaniu pracy 

zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej/publicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego 

Imię i nazwisko rodzica * ………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania rodzica*………………………………………………………….. 

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

Oświadczam, że wykonuję pracę zawodową/uczę się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły 

podstawowej/publicznej innej formie wychowania przedszkolnego: 

1) pierwszego wyboru 

2) drugiego wyboru 

3) trzeciego wyboru ** 

Szczecin, ............................................     ................................................................ 

                       (data)                                 (podpis osoby składającej oświadczenie) 

* rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

** odpowiednie należy podkreślić. 
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