
UCHWAŁA NR XXIV/315/20 
RADY GMINY DOPIEWO 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się kryteria wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo: 

1. Dziecko rodziców/opiekunów pracujących, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
uczących się w trybie dziennym, prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą i nieprzebywających na 
urlopie wychowawczym: 

a) oboje rodziców/opiekunów spełniają powyższe kryterium - 3 pkt. 

b) jeden rodzic/opiekun spełnia powyższe kryterium – 1 pkt. 

2. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego 
wyboru – 5 pkt. 

3. Dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod 
opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt. 

4. Dziecko za wybór przedszkola według preferencji: 

a) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym w strefie zamieszkania, zgodnie z załącznikiem nr 
1 – 5 pkt; 

b) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym poza strefą zamieszkania – 3 pkt; 

c) za drugą preferencję, bez względu na lokalizację przedszkola – 1 pkt. 

5. Dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie 
skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo: 

a) oboje rodziców/opiekunów –  4 pkt; 

b) jeden rodzic/opiekun – 1 pkt. 

6. W przypadku gdy kandydaci uzyskają równą liczbę punktów, a ich liczba jest większa od liczby  miejsc, 
kryterium rozstrzygającym jest wiek. Kwalifikacja rozpoczyna się od najstarszych dzieci, uwzględniając rok, 
miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt. 

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

1. Oświadczenie rodzica/-ów/opiekuna/-ów o zatrudnieniu i nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym, 
o pobieraniu nauki w systemie dziennym, lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa 
rolnego; 

2. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłków lub udokumentowana trudna 
sytuacja rodzinna wraz z oświadczeniem rodzica/ów; 

3. Oświadczenie rodzica/opiekuna o rozliczaniu podatku dochodowego, za poprzedni rok podatkowy, od 
osób  fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo. 

4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/194/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/315/20  
Rady Gminy Dopiewo 

z dnia 23 listopada 2020 r. 
 

 
Kryterium określone w §1 ust. 4 lit. a jest spełnione, jeśli dziecko zamieszkałe w sołectwach 
wymienionych w kolumnie 1 aplikuje do przedszkola zlokalizowanego w strefie 
zamieszkania  w kolumnie 2. 
 
 

Miejsce zamieszkania 
dziecka (sołectwo) Strefa zamieszkania (sołectwo) 

KOLUMNA 1 KOLUMNA 2 
Dąbrowa Dąbrowa, Skórzewo 
Dąbrówka Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie 
Dopiewiec Dopiewiec, Dopiewo 
Dopiewo Dopiewo 
Konarzewo Dopiewo, Konarzewo 
Gołuski Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie 
Palędzie Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie 
Skórzewo Dąbrowa, Skórzewo 
Trzcielin Dopiewo, Konarzewo 
Zakrzewo Dąbrowa, Skórzewo, Zakrzewo 
Więckowice Więckowice 
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UZASADNIENIE

Art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) określa
zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form
wychowania przedszkolnego. W myśl w/w przepisów do w/w placówek przyjmowane są dzieci
zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria
ustawowe:

1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, zespół szkolno - przedszkolny albo inna
forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest do
określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”. Mogą mieć one
różną wagę. Rada Gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.
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