
UCHWAŁA NR XXI/135/17
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu 
rekrutacyjnym do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń.

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

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny przy 

szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Stary Lubotyń,
2) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
3) rodzinie – należy przez to rozumieć następujących członków rodziny: małżonków, rodziców 

dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 
ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, 
o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.); do członków rodziny nie zalicza się dziecka 
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 
a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko,

4) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn.zm.), 
z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych 
w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania 
przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia 
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
§ 2. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli wraz z liczbą punktów:
1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz 

dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km 
od miejsca zamieszkania – 25 pkt.,

2) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  - 20 pkt.,
3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 
wychowującego dziecko - 15 pkt. ,

4) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało 
edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 
wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 15 pkt.,

5) dochód przypadający na osobę w rodzinie kandydata:

Id: 921FF6BD-5CB2-4FDC-AB6A-FC0134826264. Podpisany Strona 1



a) do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,

b) od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych - 10 punktów,

c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych - 5 punktów.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2, tj.:
1) oświadczenie rodziców/a o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 

prowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym - załącznik nr 1,
2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez 

rodziców/a kandydata,
3) oświadczenie rodziców/a o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - załącznik nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

UrzędowymWojewództwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 

prowadzeniu działalności rolniczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym 

Ja niżej podpisany/a .................................................................................................................. 

zamieszkały/a ............................................................................................................................. 

legitymujący się dowodem osobistym nr ................................. wydanym przez ....................... 

............................................................ 

oświadczam, że 

jestem zatrudniony/a* w .............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

lub 

prowadzę działalność gospodarczą* ............................................................................................ 

lub 

jestem osobą uczącą się w systemie dziennym*........................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

............................., dnia .......................                        ................................................................ 

                                                                                                   czytelny podpis 

*) zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/135/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 23 marca 2017 r.
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Oświadczenie rodzica/ów o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata 

 

1) Ja niżej podpisana/y 

…………………………………………………………………………………………… 

 

zamieszkały ……………………………………………………………………………. 

 

legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………. wydanym prze 

 

……………………………………………………………………………… 

 

2) Ja niżej podpisana/y 

…………………………………………………………………………………………… 

 

zamieszkały ……………………………………………………………………………… 

 

legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………. wydanym przez 

 

……………………………………………………………………………… 

 

oświadczam/y, że 

 

dochód* na osobę w rodzinie wynosi …………………………….. zł. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………., dnia …………………………….       1) …………………………… 

                                                                                                      (czytelny podpis rodzica) 

 

                                                                                               2) …………………………… 

                                                                                                      (czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

*) Zgodnie z art. 131 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017 r. poz. 59) przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny 

miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród 6 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/135/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 23 marca 2017 r.
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