
 

 

UCHWAŁA NR VII/30/2015 

RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania 

tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 c ust. 4, 6 i 8 w zw. z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Oława na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: 

1. Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko 

z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej, oraz dziecko czteroletnie, które ma prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego /zgodnie z zapisem art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty/-100 pkt. 

2. Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy, 

uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 15 pkt; 

3. Odprowadzanie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydata, jako mieszkańców Gminy Oława, 

podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy do właściwego w tym zakresie urzędu skarbowego - 

16 pkt, w przypadku jednego rodzica (opiekuna prawnego) odprowadzającego podatek na rzecz Gminy Oława 

ilość punktów ulega pomniejszeniu o połowę; 

4. Rodzeństwo dziecka w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało wychowanie 

przedszkolne w tej samej placówce - 5 pkt; 

5. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 50 pkt; 

6. Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka korzystania przez niego z pełnej oferty 

przedszkola (powyżej 5 godzin dziennie) - 10 pkt. 

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio: 

1) orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia, 

2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta; 
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3) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; 

4) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; 

5) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 

6) oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego przez rodziców/opiekunów kandydata - zał. Nr 1 

2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego § 1 pkt 4 potwierdza na wniosku 

dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Oława: 

M. Księżopolska 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 905



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/30/2015 

Rady Gminy Oława z dnia 27 lutego 2015 r. 
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