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UCHWAŁA NR XXIII/232/2020 

 

RADY GMINY LUBIN 

z dnia 2 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j.Dz. U. 

z 2020r. poz. 713 z póź.zm.)  oraz art.131 ust. 4, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. 

z 2020r. poz.910 z póź.zm.), Rada Gminy Lubin uchwala,  co następuje: 

§ 1.  

 W  uchwale nr XLVII/307/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23 marca 2017r.  w sprawie  ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Lubin (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2017r. poz.1493) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

" § 1.  

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do: 

1) publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubin 

L.p. Nazwa kryterium 

 

 

Liczba 

punktów 
Dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryterium 

1.  

Kandydat: 
a) jest w wieku dla którego z mocy prawa powinno być 

zapewnione miejsce w przedszkolu, za wyjątkiem 

kandydatów o których mowa w ppkt b 

 

 
 

4 

 

 

b) realizować będzie roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne 

 

 

10 
Oświadczenie wg załącznika do 

Uchwały 

2.  

Oboje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje, 

uczy się lub studiuje w trybie dziennym, bądź prowadzi 

gospodarstwo rolne lub prowadzi pozarolniczą działalność 

gospodarczą (dotyczy również osób samotnie wychowujących 

dzieci) 

 

 

 

5 

Oświadczenie wg załącznika do 

Uchwały 

3.  

Kandydat którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację 

w przedszkolu o przyjęcie do którego stara się kandydat 

 

 

2 
Oświadczenie wg załącznika do 

Uchwały 

4.  

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny  

 

 

1 
Oświadczenie wg załącznika do 

Uchwały 
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5. Gmina Lubin wskazana jako miejsce zamieszkania                

w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu  w ubiegłym 

roku podatkowym przez oboje rodziców/opiekunów 

prawnych kandydata (dotyczy również samotnie 

wychowujących dzieci)  

 

 

 

 
40 

Kopia pierwszej strony PIT (zeznania 

podatkowego za rok poprzedzający 

rekrutację), opatrzonego pieczątką 

potwierdzającą wpływ do urzędu 

skarbowego, w którym zostało 

złożone zeznanie 
lub 
urzędowe potwierdzenie odbioru 

wydane przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji 

podatkowej (UPO) oraz kopia 

pierwszej strony PIT 
lub 
zaświadczenie z urzędu skarbowego 

potwierdzające fakt złożenia zeznania 

i wykazanie Gminy Lubin jako 

miejsca zamieszkania 

 

2) oddziałów przedszkolnych i  innych form wychowania przedszkolnego  

 

L.p. Nazwa kryterium 

 

 

Liczba 

punktów 
Dokumenty potwierdzające 

spełnianie kryterium 

1.  

Kandydat: 

a) jest w wieku dla którego z mocy prawa powinno być 

zapewnione miejsce w oddziale przedszkolnym lub punkcie 

przedszkolnym za wyjątkiem kandydatów o których mowa w 

ppkt b. 

 

 
 

 

4 

 

 

b) realizować będzie roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne 

 

 
10 

Oświadczenie wg załącznika do 

Uchwały 

2.  

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydata oboje pracują, uczą 

się lub studiują w trybie dziennym, bądź prowadzą 

gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność 

gospodarczą (dotyczy również osób samotnie wychowujących 

dzieci) 

 

 

 

 

5 

Oświadczenie wg załącznika do 

Uchwały 

3.  

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację 

w szkole, oddziale przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym 

o przyjęcie do którego stara się kandydat 

 

 

 

2 

Oświadczenie wg załącznika do 

Uchwały 

4.  

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub 

wsparciem asystenta rodziny  

 

 

1 
Oświadczenie wg załącznika do 

Uchwały 
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5. Gmina Lubin wskazana jako miejsce zamieszkania w 

zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku 

podatkowym przez oboje rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata (dotyczy również samotnie wychowujących dzieci)  

 
40 

Kopia pierwszej strony PIT 

(zeznania podatkowego za rok 

poprzedzający rekrutację), 

opatrzonego pieczątką 

potwierdzającą wpływ do urzędu 

skarbowego, w którym zostało 

złożone zeznanie 
lub 
urzędowe potwierdzenie odbioru 

wydane przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji 

podatkowej (UPO) oraz kopia 

pierwszej strony PIT 
lub 
zaświadczenie z urzędu skarbowego 

potwierdzające fakt złożenia 

zeznania i wykazanie Gminy Lubin 

jako miejsca zamieszkania 

" 

2. W § 2 skreśla się pkt 5. 

3. Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/307 Rady Gminy Lubin z dnia 23.03.2017r. w sprawie  

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

 

Andrzej Olek 

 


