
UCHWAŁA NR VIII/27/2015
RADY MIEJSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkole i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 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, z późn. zm.) oraz art.20c ust. 4-6 w związku 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.)

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których 
mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów 
przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Żurawski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 marca 2015 r.

Poz. 649



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/27/2015 

 Rady Miejskiej  Dobrzyniu nad Wisłą 

 z dnia 24 lutego 2015r 

 

 

 

 

 Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 
 

Dzieci, których rodzice /prawni 

opiekunowie/ pracują, 

wykonują pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, uczą 

się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne 

lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą. 

 

 Oboje rodzice 

zatrudnieni albo 

studiujący  

 

 Jedno z rodziców 

zatrudnione lub 

studiujące  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15pkt 

 

 

 

            10pkt 

 

Dokument poświadczający 

zatrudnienie (od 

każdego z rodziców): 

zaświadczenie 

z zakładu pracy, w przypadku 

samozatrudnienia aktualny wpis 

do 

działalności gospodarczej, 

poświadczenie 

rozliczania się z ZUS-em, 

KRUS-em lub Urzędem 

Skarbowym, itp. / 

zaświadczenie z uczelni 

zawierające informacje 

o stacjonarnym systemie 

studiów 

 

 

Dzieci, których rodzeństwo 

uczęszcza do Przedszkola 

Samorządowego  

 

 

               5 pkt 

 

Oświadczenie rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

Dzieci rodziców niepracujących 

 

 

                3pkt 

 

Zaświadczenia  

z Powiatowego Urzędu 

Pracy lub oświadczenie 
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