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Poz. 3375
UCHWAŁA NR XXXVI/318/21
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372, poz. 1384) oraz art. 131 ust. 4 i 6 i art. 161 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 762), Rada Gminy
Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria naboru brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego (w tym punktów przedszkolnych) zwanych dalej:
„przedszkolami”, prowadzonych przez Gminę Dąbrowa, odpowiadającą im wartość w punktach oraz dokumenty
potwierdzające spełnienie tych kryteriów:
L.p.

Kryterium

1.

Kandydat podlegający obowiązkowi
rocznego przygotowania przedszkolnego
oraz kandydat z odroczonym obowiązkiem
szkolnym ubiegający się o przyjęcie
do danego przedszkola.
Oboje rodzice/opiekunowie prawni
kandydata są płatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych jako
mieszkańcy gminy Dąbrowa, bądź
podatku rolnego od gruntów stanowiących
gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni
przekraczającej 1 ha lub 1 ha
przeliczeniowego położonych na terenie
gminy Dąbrowa, w przypadku osób
niebędących
płatnikami
podatku
dochodowego. Powyższe kryterium
uważa się również za spełnione przez
jednego rodzica/opiekuna, w przypadku
gdy tylko jeden z rodziców/opiekunów
pracuje lub prowadzi gospodarstwo
rolne.

2.

Liczba
punktów
36

15

Dokumenty potwierdzające spełnienie
kryterium
Oświadczenie rodzica/opiekuna
o podleganiu przez dziecko obowiązkowemu
rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu.
Kopia pierwszej strony deklaracji PIT składanej w
roku rekrutacji (zeznania podatkowego
za rok poprzedzający rekrutację) lub zgłoszenia
aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej
podatnikiem (druk ZAP 3), opatrzonej pieczęcią
wpływu do urzędu skarbowego, w którym
zostało złożone zeznanie/zgłoszenie lub urzędowe
potwierdzenie odbioru wydane przez elektroniczną
skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego
administracji podatkowej (UPO)
lub
zaświadczenie z urzędu skarbowego
potwierdzające fakt złożenia zeznania,
lub
zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji
podatkowej jako właściciel gruntów.
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3.

4.

5.

6.

Kandydat zamieszkuje w miejscowości,
w której jest budynek przedszkola
lub w miejscowości, która położona
jest najbliżej przedszkola i leży
w obwodzie szkoły, na obszarze którego
swoją siedzibę ma przedszkole.
Oboje rodzice/opiekunowie prawni
kandydata zatrudnieni są w co najmniej
w połowie czasu pracy – tożsame
z zatrudnieniem jest: prowadzenie
działalności
gospodarczej,
nauka
w systemie dziennym lub stacjonarnym,
status rolnika, domownika rolnika
podlegający ubezpieczeniu w KRUS.
Kryterium stosuje się również
w odniesieniu do pracującego/uczącego się
/studiującego rodzica/opiekuna prawnego,
który samotnie wychowuje kandydata.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie
kontynuowało edukację przedszkolną
w danym przedszkolu, w roku szkolnym
na który prowadzona jest rekrutacja.
Kandydat otrzyma punkty za wiek wg
wzoru:
Iloraz wieku kandydata i wieku
najstarszego dziecka z rekrutacji,
wyrażony w miesiącach.
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Wniosek o przyjęcie do przedszkola
publicznego.
8

6

5

maksymalnie
1

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu
albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej
lub
zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające
informację o stacjonarnym systemie
nauki/studiów
lub
wydruk ze strony internetowej Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo informacja z Krajowego
Rejestru Sądowego
lub
zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego.
Oświadczenie rodzica/opiekuna
o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej
w danym przedszkolu przez rodzeństwo
kandydata.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola
publicznego.

§ 2. Traci moc uchwała nr XV/131/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych
przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 4154).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 4. Kryteria określone w niniejszej uchwale dotyczyć będą postępowań rekrutacyjnych począwszy
od rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Konopa

