
UCHWAŁA NR XVII/126/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów 

przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby 

punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.J. 
Dz.U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 131 ust . 4-7 oraz art. 133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r – Prawo Oświatowe (T.J. 2019 poz. II 48 z późn. zm.) Rada Gminy w Obrowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole 
podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo: 

1) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej lub 
pobierania nauki w systemie dziennym; 

2) deklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin 
dziennie; 

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego 
przedszkola, nie dotyczy dzieci dla których rodzeństwo w roku szkolnym 2019/2020 kończy edukację 
w przedszkolu; 

4) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2019 r. poz. 111 ze zm.). 

§ 2. Kryteriom, o których mowa w § 1, przyznaje się następującą wartość: 

1) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej lub 
pobierania nauki w systemie dziennym – 2 pkt 

2) deklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin 
dziennie – 1 pkt 

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego 
przedszkola, nie dotyczy dzieci dla których rodzeństwo w roku szkolnym 2019/2020 kończy edukację 
w przedszkolu – 1 pkt 

4) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2019 r. poz. 111 ze zm.) -1 pkt. 

§ 3. 1. Określa się odpowiednio rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryterium, o którym 
mowa w §1 pkt.1 i 4: 

1) zaświadczenia o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę w dacie okresu rekrutacyjnego; kopie 
aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzona przez rodzica/rodziców dziecka za 
zgodność z oryginałem; zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w systemie dziennym w dacie okresu 
rekrutacji); 

2) oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 
6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjecie dziecka do przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. 

§ 4. Ustala się kryteria dla kandydatów do klasy I zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Obrowo: 

1) lokalizacja szkoły położona jest bliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodzica ( do 3 km) – 
9 punktów; 
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2) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 80% kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2019 r . poz.111 ze zm.) – 10 punktów; 

§ 5. Określa się rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 
4 pkt.2: 

1) oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 
6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjecie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz odpowiednio dyrektorom przedszkoli, 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Obrowo. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVI/186/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej 
szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej 
prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie

Konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017 poz. 59)
jest min. określenie jednakowych wiążących wszystkie publiczne przedszkola, publiczne inne formy
wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych oraz publiczne
szkoły podstawowe w danej j.s.t , kryteriów przyjęć ( art.131ustawy), a ponadto powierzenie organowi
stanowiącemu j.s.t kompetencji do określenia dodatkowych kryteriów przyjęć dzieci do przedszkoli
prowadzonych przez gminę w sytuacji, kiedy rekrutacja prowadzona w oparciu o kryteria ustawowe nie dała
rozstrzygnięcia i konieczny jest drugi etap takiego postępowania ( art.131 ust.4 ustawy), a także
powierzenie organowi stanowiącemu określenia kryteriów przyjęć kandydatów spoza obwodu do klasy
I szkoły podstawowej.

Ustawa Prawo Oświatowe wskazuje priorytet takiej gminnej regulacji: ”zapewnienie jak najpełniejszej
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz lokalnych potrzeb ,dlatego w uchwale znalazły się kryteria
preferujące dziecko, którego oboje rodzice pracują i z tej przyczyny wnoszą o dłuższą niż pięciogodzinną
opiekę edukacyjną.

Ustawa pozwala wśród tych kryteriów uwzględnić poziom dochodów w rodzinie dziecka ubiegającego
się o przyjecie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do kl.
I publicznej szkoły podstawowej, wskazując na podstawę wyliczenia takiego kryterium i obowiązek
procentowego ustalenia wartości tego kryterium w stosunku do kwoty uprawniającej do zasiłku rodzinnego
(obecnie 674 zł); zgodnie z tym miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 539,20 zł uprawnia
do skorzystania z kryterium dochodowego.

Ustawa ponadto zobowiązuje organ stanowiący j.s.t do określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów przyjęć; skoro w katalogu kryteriów zawarto pracę rodziców dziecka, to
wśród dokumentów potwierdzających tę okoliczność wymieniono stosowne zaświadczenia, odpowiadające
rodzajowi stosunków prawnych, w ramach których ta praca jest wykonywana. Ustawa zastrzega, że
stwierdzenie spełnienia kryterium dochodowego dokonuje się w oparciu o oświadczenia rodziców (art.131
ust.5). Pozostałe kryteria nie wymagają potwierdzenia.
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