
 
 

UCHWAŁA NR XXV/210/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 19 marca 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej 

oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez 
Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 131 ust . 4-6 oraz art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – 
Prawo Oświatowe (t.j.Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.) Rada Gminy w Obrowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Obrowo: 

1) Oboje rodzice pracują lub wykonują rolniczą bądź pozarolniczą działalność gospodarczą albo kontynuują 
naukę w systemie dziennym; 

2) zadeklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej powyżej 5 godzin dziennie; 

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego; 

4) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.2020 poz. 111 ze zm.). 

§ 2. Kryteriom, o których mowa w § 1, przyznaje się następującą wartość: 

1) Oboje rodzice pracują lub wykonują rolniczą bądź pozarolniczą działalność gospodarczą albo kontynuują 
naukę w systemie dziennym – 2 pkt; 

2) zadeklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie – 
1 pkt; 

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego – 1 pkt; 

4) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 111ze zm.) - 1 pkt. 

§ 3. Określa się odpowiednio rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryterium, 

o którym mowa w §1 pkt.1 i 4: 
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1) Zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej 
przez rodziców albo zaświadczenie o kontynuowaniu nauki; 

2) Oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, liczone z 3 miesięcy wybranych spośród 
ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. 

§ 4. Ustala się kryteria dla kandydatów do klasy I zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Obrowo: 

1) lokalizacja szkoły położona jest nie dalej niż 3 km od miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodzica – 
9 punktów; 

2) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 80% kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 111 ze zm.)– 10 punktów; 

§ 5. Określa się rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryterium, o którym mowa 

w § 4 pkt. 2: 

1) oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 
6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej. 

§ 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
o pierwszeństwie kandydata decyduje termin złożenia wniosku wraz z kompletem wszystkich dokumentów. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo oraz odpowiednio dyrektorom przedszkoli 
oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrowo. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XVII/126/2020Rady Gminy Obrowo z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych 

w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły 
podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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