
 

 

UCHWAŁA NR XXX/240/2017 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 2 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym  

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

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

z 2016 r. poz. 446; zm. poz. 1579) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1. Kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla 

których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym wraz z przyznaną im liczbą punktów, 

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 1. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne 

przedszkola, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym. 

§ 3. Określa się następujące kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, przyznaną im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów: 

Lp. Kryterium Dokument niezbędny  

do potwierdzenia 

spełniania kryterium 

Liczba 

punktów 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) są czynni zawodowo, studiują 

w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub 

gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do 

pracującego/studiującego rodzica (prawnego opiekuna) samotnie 

wychowującego kandydata. 

 

Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 

 

 

3 

2. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata. Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 

2 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata są zameldowani  

w gminie Dobrzeń Wielki lub są płatnikami podatku od osób 

fizycznych na rzecz gminy Dobrzeń Wielki. 

Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 

 

3 

4. Kandydat będzie korzystał z pełnej oferty przedszkola 

(powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami). 

Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 

2 

5. Dochód, o którym mowa w art. 131 ust. 5 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na osobę w rodzinie 

kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518). 

 

Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 

 

 

2 
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6. Kandydat mieszka w tej samej miejscowości, w której 

znajduje się dane przedszkole. 

Informacja  

we wniosku o przyjęcie 

do przedszkola 

2 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 14 

§ 4. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt 1-5 tabeli są oświadczenia 

rodziców (prawnych opiekunów), złożone w odniesieniu do każdego z wymienionych kryteriów. 

§ 5. Traci moc uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których 

Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2015 r. poz. 377). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Klemens Weber 
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