
Zarządzenie Nr 21/2013 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 22 lutego 2013 roku 

 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19 Burmistrza Karczewa z dnia 12 lutego 2013 r. w 

sprawie ustalenia trybu i zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli gminnych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2013/2014 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.  5a ust. 2 pkt. 1, art. 6 

ust. 1 pkt. 3 i art. 14 ust. 3 i 3a   ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, Nr 26 

poz. 232 ze zmianami)  zarządzam, co następuje: 

 § 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 19 Burmistrza Karczewa z dnia 12 lutego 2013 

roku pkt V ppkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola: 

1) wypełniona karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, 

2) kserokopia pierwszej strony PIT ewentualnie według wyboru osoby składającej wniosek 

oświadczenie w jakim Urzędzie Skarbowym rozlicza się z podatków, z upoważnieniem dla 

Dyrektora przedszkola do zweryfikowania tego oświadczenia u Naczelnika właściwego 

Urzędu Skarbowego sporządzone zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia 

3) Inne dokumenty poświadczające informację zawarte w karcie: np.  

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające stan cywilny rodzica lub 

rodziców dziecka, 

- orzeczenie Sądu o rozwodzie lub separacji, 

- wyrok Sądu Rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich; orzeczenie Sądu Rodzinnego 

o ustanowieniu opiekuna, 

- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy albo niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, 

- postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, 

- zaświadczenie rodziców poświadczające zatrudnienie i inne.” 

 

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom gminnych przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Karczew. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

 

 

Burmistrz Karczewa 

  inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NIP ………………………….      Załącznik  

……………………………….      do Zarządzenia Nr 21/2013 
                   Imię i nazwisko        Burmistrza Karczewa 
……………………………….      z dnia 22 lutego 2013 r. 

   

……………………………….       
                       Adres 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          OŚWIADCZENIE 

 

 

 Oświadczam, że składam deklarację na podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym ……………………………….  

   (nazwa urzędu) 

Jednocześnie upoważniam Dyrektora Przedszkola Nr …… w ………………………………………. 

do potwierdzenia prawdziwości niniejszego oświadczenia u Naczelnika w/w Urzędu Skarbowego. 

 

 

 

                                                                                            ………………………………………… 

                                                                                                                 czytelny podpis 


