
UCHWAŁA NR XLVII/307/2017
RADY GMINY LUBIN

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 131 ust 4, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 
poz. 59), Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do:

1) publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubin

L.p. Nazwa kryterium Liczba 
punktów

1 Kandydat (dziecko) realizować będzie roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne. 10

2 Kandydat jest w wieku dla którego z mocy prawa powinno być zapewnione miejsce 
w przedszkolu za wyjątkiem kandydatów o których mowa w pkt 1. 4

3
Oboje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje, uczy się lub studiuje 
w trybie dziennym, bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą (dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci).

3

4 Kandydat wymaga zapewnienia pobytu w przedszkolu powyżej 5 godzin. 2

5 Kandydat którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w przedszkolu 
o przyjęcie do którego stara się kandydat. 2

6 Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 1

2) oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego

L.p. Nazwa kryterium Liczba 
punktów

1 Kandydat (dziecko) realizować będzie roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne. 10

2
Kandydat jest w wieku dla którego z mocy prawa powinno być zapewnione miejsce 
w oddziale przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym za wyjątkiem kandydatów 
o których mowa w pkt 1.

4

3
Oboje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje, uczy się lub studiuje 
w trybie dziennym, bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą (dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci)

3

4 Jeden z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje, uczy się lub studiuje 1
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w trybie dziennym, bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą.

5
Kandydat którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w szkole, oddziale 
przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym o przyjęcie do którego stara się 
kandydat.

2

6 Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 1

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia przez rodzica/rodziców lub opiekuna 
prawnego/opiekunów prawnych kryteriów o których mowa w § 1:

1) oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym/zatrudnieniu/prowadzeniu pozarolniczej 
działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo wychowania przedszkolnego, stanowiące załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały,

4) oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, stanowiące 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) oświadczenie w sprawie określenia czasu objęcia dziecka opieką przedszkolną, stanowiące załącznik 
nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubin:
N. Grabowski
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLVII/307/2017
Rady Gminy Lubin z dnia 23.03.2017r.

                                                           
 Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

o pobieraniu nauki w systemie dziennym /zatrudnieniu/prowadzeniu 
pozarolniczej działalności gospodarczej /prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

Ja niżej podpisana/y.................................................................................................................................................. 

zamieszkała/y............................................................................................................................................................  

- *Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ............................................................................................................ 
lub                                                                                                   nazwa i adres zakładu
- *Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym ........................................................................

…..............................................................................................................................................................................
lub                                                                                                   nazwa i adres szkoły/uczelni
- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ..........................................................................................

..................................................................................................................................................................................
lub                                                                                                   nazwa firmy i adres
-* Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ..................................................................................................
                                                                                                                      adres
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

….........................., dnia..........................                                                                       ......................................... 
   (miejscowość) (czytelny podpis)

 *niepotrzebne skreślić 

 Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
o pobieraniu nauki w systemie dziennym /zatrudnieniu/prowadzeniu 

pozarolniczej działalności gospodarczej /prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

Ja niżej podpisana/y.................................................................................................................................................. 

zamieszkała/y............................................................................................................................................................  

- *Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ............................................................................................................ 
lub                                                                                                   nazwa i adres zakładu
- *Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym ........................................................................

…..............................................................................................................................................................................
lub                                                                                                   nazwa i adres szkoły/uczelni
- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą ..........................................................................................

..................................................................................................................................................................................
lub                                                                                                   nazwa firmy i adres
-* Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ..................................................................................................
                                                                                                                      adres
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

….........................., dnia..........................                                                                       ......................................... 
   (miejscowość) (czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLVII/307/2017
Rady Gminy Lubin z dnia 23.03.2017r.

Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego 

Ja niżej podpisana/y..................................................................................................................................................
                                                          imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

oświadczam, że moja córka/mój syn*.......................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

w roku szkolnym …........../............. będzie realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

………………………, dnia ...…………..                …......….......……………………………………...... 
       (miejscowość)         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLVII/307/2017
Rady Gminy Lubin z dnia 23.03.2017r.

Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo
 kandydata wychowania przedszkolnego 

Ja niżej podpisana/y...................................................................................................................................................
                                                                        imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka ...........................................................................................................
               imię i nazwisko dziecka           

           

będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w Przedszkolu/ Oddziale/Punkcie Przedszkolnym*:

 

- …............................................................................................................................................................................

    imię i nazwisko rodzeństwa – nazwa Przedszkola/ Oddziału/Punktu Przedszkolnego

- ….............................................................................................................................................................................

                imię i nazwisko rodzeństwa – nazwa Przedszkola/ Oddziału/Punktu Przedszkolnego

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………, dnia ...…………..                …......….......……………………………………...... 
       (miejscowość)         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XLVII/307/2017
Rady Gminy Lubin z dnia 23.03.2017r.

OŚWIADCZENIE
 o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 

Ja niżej podpisana/y..................................................................................................................................................
                                                                imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

oświadczam, że moja rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim /wsparciem asystenta rodziny*.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………, dnia ...…………..                …......….......……………………………………...... 
       (miejscowość)         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XLVII/307/2017
Rady Gminy Lubin z dnia 23.03.2017r.

 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie określenia czasu objęcia dziecka opieką przedszkolną 

Ja niżej podpisana/y...................................................................................................................................................
                                                             imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego               

oświadczam, że zachodzi potrzeba zapewnienia mojej córce/ mojemu synowi*

…...............................................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

pobytu w przedszkolu w wymiarze powyżej 5 godzin.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………, dnia ...…………..                …......….......……………………………………...... 
       (miejscowość)         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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