
Projekt 
 
z dnia  13 grudnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Jemielnica 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1082 i poz. 762 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów, obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Jemielnica, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Jemielnicy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/235/17 Rady Gminy Jemielnica  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem 
prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 3272) 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, 

obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Jemielnica 

 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryterium 

1. 

Kandydat, którego oboje rodzice 

(opiekunowie prawni) pozostają  

w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, 

umowy cywilnoprawnej, studiują w trybie 

dziennym, prowadza pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub gospodarstwo rolne  

o powierzchni powyżej 10 hektarów 

fizycznych. 

 

Zaświadczenie pracodawcy  

o zatrudnieniu. 

 

Zaświadczenie ze szkoły lub 

uczelni zawierające informacje  

o stacjonarnym systemie nauki 

lub studiów. 

 

Wydruk ze strony internetowej 

centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej albo 

informacja z krajowego rejestru 

sądowego. 

 

Zaświadczenie o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego.  

oboje rodziców (opiekunów prawnych) 

spełniają powyższe kryterium. 
10 

jeden rodzic (opiekun) spełnia powyższe 

kryterium. 
4 

2. 

Kandydat, którego rodzice (opiekunowie 

prawni) rozliczają podatek dochodowy jako 

mieszkańcy Gminy Jemielnica. 

 
Oświadczenie o rozliczaniu 

podatku dochodowego od osób 

fizycznych w Urzędzie 

Skarbowym właściwym dla 

osób zamieszkałych na terenie 

Gminy Jemielnica. 

 
oboje rodziców (opiekunów prawnych) 

spełniają powyższe kryterium 
4 

 
jeden rodzic (opiekun) spełnia powyższe 

kryterium. 
2 

3. 

Kandydat, który w ubiegłym roku szkolnym 

nie został przyjęty do wybranego przedszkola,  

ale przyjęto go na wolne miejsce w jednej  

z pozostałych placówek, a którego 

kandydaturę w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja ponownie 

zgłoszono do tego przedszkola. 

6 
Wniosek o przyjęcie dziecka do 

przedszkola. 

4. 

Kandydat, którego rodzeństwo będzie 

kontynuować edukację przedszkolną w roku 

szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja, w przedszkolu pierwszego wyboru 

lub kandydat, który zostanie zgłoszony do 

przedszkola jednocześnie ze swoim 

rodzeństwem. 

4 
Wniosek o przyjęcie dziecka do 

przedszkola. 

5. 

Kandydat rekrutujący do przedszkola 

znajdującego się najbliżej miejsca 

zamieszkania. 

4 
Wniosek o przyjęcie dziecka do 

przedszkola. 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Jemielnica

z dnia .................... 2022 r.
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6. 

Dochód na osobę w rodzinie kandydata:  

Oświadczenie o wysokości 

dochodu na osobę w rodzinie 

(art. 150 ust. 2 pkt 3 ustawy 

prawo oświatowe). 

w przypadku dochodu w wysokości równej  

i mniejszej 100% kwoty, o której mowa w art. 

5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych ((Dz.U. z 2022 r., 

poz. 615 i po. 1265) 

1 

 

w przypadku dochodu w wysokości 

przekraczającej 100% kwoty, o której mowa 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 

r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 

r., poz. 615 i po. 1265) liczbę punktów oblicza 

się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę  

w rodzinie kandydata według zamieszczonego 

wzoru poniżej: 

 

Wzór: 

 

100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 

ustawy o świadczeniach rodzinnych/dochód 

na osobę w rodzinie kandydata = liczba 

punktów 

 

 

x 
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