
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/709/18 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

z dnia 18 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i innych 

publicznych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.): 

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form 

wychowania przedszkolnego, punkty przyznawane za poszczególne z nich oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów: 

1) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata 

wskazali Oborniki jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły 

lub poprzedzający rok ubiegły – 20 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub 

zaświadczenie z urzędu skarbowego), 

2) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał Oborniki jako miejsce zamieszkania 

w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły – 10 punktów 

(kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego), 

3) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pracują, 

studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 punktów 

(zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG), 

4) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi 

pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, 

wydruk z CEIDG), 

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza lub uczęszczało do danego przedszkola (oddziału przedszkolnego, innej 

formy wychowania przedszkolnego, zespołu szkół) – 2 punkty, 

6) dziecko z czasem pobytu: 

- do 6 godzin – 2 pkt 

- powyżej 6 godzin – 6 pkt 

2. Kryterium określone w ust.1 pkt 1 wyklucza się z kryterium z ust. 1 pkt 2, natomiast kryterium określone 

w ust. 1 pkt 3 wyklucza się z kryterium z ust. 1 pkt 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Obornikach. 
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§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Oborniki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

(-) Paweł Drewicz 
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