
 
UCHWAŁA NR XXVII/283/2017 

RADY GMINY KOŁBASKOWO 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego 

oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz 

art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. 

2017 r. poz. 60), Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kołba-

skowo, a jeżeli w wyniku wszystkich etapów postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca, to rów-

nież kandydatów zamieszkujących poza Gminą Kołbaskowo. 

§ 2. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 131 

ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, przedszkole publiczne lub inna 

forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekru-

tacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 

rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna praw-

nego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub po-

zarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko − 10 pkt; 

2) zamieszkiwanie dziecka na terenie Gminy Kołbaskowo i rozliczanie przez rodziców (opiekunów praw-

nych) podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo urzę-

du skarbowego; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko (opiekuna 

prawnego) rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy 

Kołbaskowo urzędu skarbowego − 5 pkt; 

3) kontynuacja przez rodzeństwo kandydata edukacji przedszkolnej w tym samym przedszkolu, tej samej in-

nej formie wychowania przedszkolnego, w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub 

nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dane przedszkole, inna forma wychowania przed-

szkolnego lub oddział przedszkolny − 8 pkt. 

§ 3. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 są odpowiednio: 

1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje 

o nauce w systemie dziennym, zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub w przy-

padku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodar-

czej lub z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 
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2) oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu dziecka w Gminie Kołbaskowo; oświadczenie rodzi-

ców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla

Gminy Kołbaskowo urzędu skarbowego oraz kserokopia formularza ZAP 3/PIT);

3) oświadczenie rodziców kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tym

samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przedszkolu publicznym lub innej formie wycho-

wania przedszkolnego lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkol-

ny, przedszkole publiczne lub inna forma wychowania przedszkolnego.

2. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola publicznego lub in-

nej publicznej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Kołbaskowo decyduje liczba 

uzyskanych punktów. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych kryteriów,

komisja rekrutacyjna rozpatrująca wniosek, nie przyznaje punktów za dane kryterium. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy  

Zbigniew Szczuplak 
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