
 

 

UCHWAŁA NR III/39/2019 

RADY GMINY DOBRA 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 

i poz. 2500) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu 

postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Dobra; kryterium 

stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie gminy Dobra samotnie 

wychowującego dziecko - 2 pkt; 

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do 

rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt; 

3) dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium stosuje się również 

do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego dziecko - 4 pkt; 

4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do 

właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra; kryterium 

stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych 

do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra samotnie 

wychowującego dziecko - 5 pkt; 

5) dziecko, którego rodzeństwo będzie nadal kontynuować edukację przedszkolną w tej samej publicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub 

naukę w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 

7 pkt; 

6) dziecko urodzone w 2013 r. - 50 pkt. 

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio: 

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra; 

2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej; 

3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny dziecka pomocą socjalną; 
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4) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób 

fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy 

Dobra; 

5) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo 

dziecka w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany 

oddział przedszkolny w szkole podstawowej; 

6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wieku dziecka. 

2. O przyjęciu dziecka do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Dobra decyduje liczba uzyskanych punktów. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna 

rozpatrująca wniosek, nie przyznaje punktów za dane kryterium. 

§ 3. Ustala się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych innych form wychowania przedszkolnego: 

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Dobra; kryterium 

stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie gminy Dobra samotnie 

wychowującego dziecko - 2 pkt; 

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do 

rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt; 

3) dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium stosuje się również 

do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego dziecko - 4 pkt; 

4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do 

właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra; kryterium 

stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych 

do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra samotnie 

wychowującego dziecko - 5 pkt; 

5) dziecko, którego rodzeństwo będzie nadal kontynuować edukację przedszkolną w tej samej publicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub 

naukę w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania 

przedszkolnego - 7 pkt; 

6) dziecko urodzone w 2014 r., które nie było wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym - 10 pkt. 

§ 4. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 3 są odpowiednio: 

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra; 

2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej; 

3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny dziecka pomocą socjalną; 

4) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób 

fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy 

Dobra; 

5) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo 

dziecka w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana 

publiczna inna forma wychowania przedszkolnego; 

6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka urodzonego w 2014 r. o tym, iż nie było ono wcześniej 

objęte wychowaniem przedszkolnym. 

2. O przyjęciu dziecka do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

Gminę Dobra decyduje liczba uzyskanych punktów. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna 

rozpatrująca wniosek, nie przyznaje punktów za dane kryterium. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra. 
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§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/403/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2018 r. poz. 1280). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

Bartłomiej Miluch 
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