
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/224/2017 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach 

wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbie i ich wartości 

punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.), art. 131 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59) Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następują: 

§ 1. Określa się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych form wychowania 

przedszkolnego dla których Gmina Dąbie jest organem prowadzącym i ich wartość punktową: 

1. oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzą 

pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 pkt; 

2. jedno z rodziców (opiekun prawny) kandydata pracuje, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi 

pozarolniczą działalność gospodarczą – 6 pkt; 

3. czas pobytu dziecka w placówce powyżej 5 godz. dziennie - 5 pkt; 

4. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy 

wychowania przedszkolnego- 3 pkt. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 . 

1. kryterium określone w pkt 1, rodzice (opiekunowie prawni) dokumentują zaświadczeniem z zakładu 

pracy o zatrudnieniu, zaświadczeniem z Urzędu Miejskiego o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 

oświadczeniem o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej; 

2. kryterium określone w pkt 2, rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem z zakładu pracy 

o zatrudnieniu, zaświadczeniem z Urzędu Miejskiego o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, oświadczeniem 

o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej; 

3. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuj oświadczeniem o zadeklarowanym 

czasie pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, innej formie 

wychowania przedszkolnego; 

4. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) deklaruje oświadczeniem o uczęszczaniu 

rodzeństwa do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego. 

§ 3. Tracą moc uchwały: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 2397



1. uchwał nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów 

rekrutacji do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Dąbie na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego ora dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; 

2. uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

IV/18/2015 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do 

publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Zenon Wasiak 
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