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UCHWAŁA NR XXXI/387/2017
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest
organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Na podstawie art. 131 ust. 4, 5, 6, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
roku poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów, uwzględniane na drugim etapie rekrutacji do
publicznych przedszkoli, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, realizujących wychowanie
przedszkolne w wymiarze przekraczającym 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki:
1) dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu (decyduje data urodzenia)
– 9 punktów;
2) dziecko objęte prawem do wychowania przedszkolnego (decyduje data urodzenia) – 8 punktów;
3) zatrudnienie obojga rodziców kandydata do przedszkola, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej
lub prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie nauki w trybie dziennym – 7 punktów;
4) konieczność zapewnienia dziecku opieki w przedszkolu w wymiarze przekraczającym 5 godzin
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – po 1 punkcie za każdą godzinę;
5) dochód na osobę w rodzinie kandydata:
a) do 110% kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1518 i 1579) – 5 punktów,
b) od 111% do 140% w. w. kwoty - 4 punkty,
c) od 141% do 170% w. w. kwoty – 3 punkty,
d) od 171% do 190% w. w. kwoty – 2 punkty;
6) rodzeństwo kandydata uczęszczające do danego przedszkola lub szkoły, w której budynkach znajduje się
wybrane przez rodziców przedszkole – 1 punkt.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:
1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie z uczelni lub szkoły o pobieraniu nauki
w trybie dziennym, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
2) deklaracja rodziców o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu;
3) oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata;
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4) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub szkoły, w której
budynkach znajduje się wybrane przez rodziców przedszkole.
§ 2. 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów, uwzględniane na drugim etapie rekrutacji do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym,
realizujących wychowanie przedszkolne w wymiarze nieprzekraczającym 5 bezpłatnych godzin nauczania,
wychowania i opieki:
1) dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu (decyduje data urodzenia)
– 9 punktów;
2) miejsce zamieszkania dziecka:
a) w obwodzie szkoły, w której mieści się oddział przedszkolny – 8 punktów,
b) na terenie gminy Lubicz – 7 punktów;
3) miejsce zatrudnienia rodziców, prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego:
a) w obwodzie szkoły, w której mieści się oddział przedszkolny – 6 punktów,
b) na terenie gminy Lubicz – 5 punktów;
4) rodzeństwo uczęszczające do szkoły, w której znajduje się wybrany przez rodziców oddział przedszkolny –
4 punkty.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:
1) oświadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania;
2) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu; zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
3) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły, w której znajduje się wybrany przez
rodziców oddział przedszkolny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 lutego 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.
– Pom. z 2015 roku, poz. 524).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel

