
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/200/2017 

RADY GMINY LUBAŃ 

z dnia 9 marca 2017 r. 

 w sprawie: określenia  kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do publicznych 

przedszkoli i oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej  dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Lubań ,oraz określenia liczby  punktów przyznanych za każde z tych kryteriów i dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcan1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r 

poz.446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 z zw. z art. 29 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) Rada Gminy Lubań uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

LP KRYTERIA LICZBA  

PUNKTÓW 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 

KRYTERIA 

1. Dziecko, którego oboje 

rodziców/opiekunów prawnych 

pracują, wykonują pracę na umowy 

cywilnoprawne lub uczą się 

w systemie dziennym ,dziecko 

rodzica samotnie wychowującego 

dziecko. 

 

 

 

30 Zaświadczenie z zakładu pracy  

(dla każdego z rodziców, opiekunów 

prawnych) w przypadku samo 

zatrudnienia wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej lub 

poświadczenia rozliczenia się z ZUS  

lub Urzędem Skarbowym. 

Oświadczenie rodzica o samotnym 

wychowywaniu dziecka. 

2. Dziecko korzysta z pełnej oferty 

przedszkola /powyżej 7 godzin. 

 

 

 

40 Oświadczenie rodzica, opiekuna 

prawnego o korzystaniu z pełnej oferty 

przedszkola, powyżej podstawy 

programowej. 

 

 

3. Dziecko ,którego rodzeństwo 

uczęszcza 

do tego przedszkola. 

 

 

 

10 Oświadczenie rodzica, opiekuna 

prawnego o aplikowaniu rodzeństwa 

dziecka do tego samego przedszkola. 

4. Dziecko jest objęte rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym. 

40 Oświadczenie rodzica. 
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5. Dziecko, wychowuje się w rodzinie 

objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny. 

20 Orzeczenie Sądu Rodzinnego, 

Zaświadczenie wydane przez GOPS 

o objęciu rodziny wsparciem asystenta. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Lubań z dnia  9 września 2016 roku w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych 

i gimnazjum ,dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubań, przyznania tym kryteriom liczby punktów 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań: 

T. Trefler 
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