
Określenie kryteriów rekrutacji na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla 

których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym. 

Opols.2015.377 ze zm. z dnia 2015.02.19  

Status: Akt obowiązujący 

Wersja od: 19 lutego 2015 r. 

UCHWAŁA Nr IV/27/2015 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń 

Wielki jest organem prowadzącym 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 

i 6 w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, 

poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 

144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 

120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 

145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 

poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, 

poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, 

poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7, poz. 

290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 

następuje: 

§  1. Uchwała określa: 

1)  kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 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 oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń 

Wielki jest organem prowadzącym. 

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

przedszkoli, przyznaną im liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania 

tychże kryteriów: 



L.P. Kryterium 
Dokument niezbędny 

do potwierdzenia 

spełniania kryterium 

Liczba 

punktów 

1. 

Oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w 

trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub 

gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do 

pracującego/studiującego rodzica samotnie 

wychowującego kandydata. 

Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 
3 

2. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.  2 

3. 

Rodzice dziecka są zameldowani w gminie Dobrzeń 

Wielki lub są płatnikami podatku od osób fizycznych na 

rzecz gminy Dobrzeń Wielki. 

Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 
3 

4. 
Dziecko będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola 

(powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami). 
Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 
1 

5. 

Dochód (o którym mowa w art. 20c ust. 9 i 10 z dnia 7 

września 1991 r. ustawy o systemie oświaty) na jednego 

członka w rodzinie zgłaszanego dziecka nie przekracza 

100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 

r. poz.114) 

Oświadczenie rodzica 

(prawnego opiekuna) 
2 

6. 
Kandydat mieszka w tej samej miejscowości, w której 

znajduje się dane przedszkole. 

Informacja we wniosku 

o przyjęcie 
2 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 13 

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

§  5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego. 


