
UCHWAŁA NR XXXVI/245/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 
publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina 

Nowogrodziec 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria, wraz z przypisaną do nich liczbą punktów, dla potrzeb drugiego 
etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego dla którego Gmina Nowogrodziec jest 
organem prowadzącym:

1) dziecko wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego bezrobotnego, przez samotnego 
rodzica/opiekuna prawnego, który pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność 
gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym – 100 punktów;

2) dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub 
prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym – 100 punktów;

3) dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub 
prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym – 50 punktów;

4) dziecko, które posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola – 20 punktów;

5) deklarowany pobyt dziecka powyżej 7 godzin dziennie – 10 punktów;

6) deklarowany pobyt dziecka od 5do 6 godzin dziennie – 5 punktów.

2. Punkty otrzymane za kryteria określone w § 1 ust.1 pkt 1-6 sumuje się.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują 
kandydaci spełniający odpowiednio kryterium określone w § 1 ust.1 pkt 1 lub pkt 2, następnie pkt.3, a potem 
w kolejności pkt 4, pkt 5, pkt 6.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1:

1) oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu;

2) oryginał zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

3) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;

4) oświadczenie rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do 
przedszkola publicznego – Załącznik Nr 1;

5) deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu publicznym wpisany przez rodzica/ów lub opiekuna/ów 
prawnych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego.

§ 3. 1. Ustala się następujące kryteria, wraz z przypisaną do nich liczbą punktów, dla potrzeb drugiego 
etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla którego 
Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym:

1) dziecko wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego bezrobotnego, przez samotnego 
rodzica/opiekuna prawnego, który pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi działalność 
gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym – 100 punktów;

2) dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub 
prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym – 100 punktów;
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3) dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub prowadzi gospodarstwo rolne lub 
prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie dziennym – 50 punktów;

4) dziecko, które posiada rodzeństwo uczęszczające do danej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje 
oddział przedszkolny – 20 punktów.

2. Punkty otrzymane za kryteria określone w § 3 ust.1 pkt 1-4 sumuje się.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują 
kandydaci spełniający odpowiednio kryterium określone w § 3 ust.1 pkt 1 lub pkt 2, następnie pkt 3 lub 4, 
a potem pkt 4.

§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 3:

1) oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu;

2) oryginał zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

3) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej;

4) oświadczenie rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do 
szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – Załącznik Nr 2.

§ 5. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 
określone w §§ 2 i 4, obowiązują począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/41/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 marca 2015 roku 
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego 
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest 
organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz.Urz. 
Województwa Dolnośląskiego z 2015r., poz. 1517).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXVI/245/17 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  

z dnia 30 marca 2017 roku 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu 

rodzeństwa dziecka do przedszkola publicznego 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………. 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………… wydanym przez …………………….. 

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka – kandydata do przedszkola publicznego  

(imię i nazwisko siostry/brata) ………………………………………………............................. 

(data urodzenia siostry/brata) aktualnie uczęszcza do (nazwa placówki, adres) ………………. 

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

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………………..    …………………………………. 

         (miejscowość, data)      (czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXXVI/245/17 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  

z dnia 30 marca 2017 roku 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu 

rodzeństwa dziecka do Szkoły Podstawowej ………………………………………………... 

w ……………………………… 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………. 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………… wydanym przez …………………….. 

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka – kandydata do oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej ……………………………………………… w …………………….  

(imię i nazwisko siostry/brata) ………………………………………………............................. 

(data urodzenia siostry/brata) aktualnie uczęszcza do (nazwa placówki adres) ……………….. 

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

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………………..    …………………………………. 

         (miejscowość, data)      (czytelny podpis) 
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