
 

 

UCHWAŁA NR IV/37/2019 

RADY GMINY MIEDŹNA 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz.U.2018.996 t.j. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2018.994 t.j. ze zm.) 

Rada Gminy Miedźna uchwala 

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miedźna: 

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący są 
zatrudnieni na umowie o pracę lub na podstawie umowy cywilno- prawnej albo uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów  20; 

2) jeden z rodziców, opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony na umowie o pracę lub na podstawie 
umowy cywilno- prawnej albo uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub wykonuje 

pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów  10; 

3) rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub będzie 

uczęszczało do zespołu, w którym prowadzone jest te przedszkole lub do szkoły podstawowej, w której 
funkcjonują oddziały przedszkolne, do których kandydat ubiega się o przyjęcie (nie dotyczy kandydata, 

którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole/zespole w roku szkolnym poprzedzającym 

rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja), lub rodzeństwo kandydata uczestniczy w postępowaniu 
rekrutacyjnym do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - liczba 

punktów 4; 

4) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 
rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedzający rok, w którym jest 

przeprowadzana rekrutacja wskazują jako miejsce zamieszkania miejscowość znajdującą się w obrębie 

gminy Miedźna– liczba punktów 2; 

5) dochód na osobę w rodzinie kandydata – liczba punktów od 0 do 1, przy czym: 

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 2220 z późn. zm.) – liczba punktów 1; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 stycznia 2019 r.

Poz. 723



b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów 

oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata; 

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1-5, które winni 
przedstawić rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osoby samotnie wychowującej – rodzic/opiekun 

prawny, są: 

1) dla kryterium określonego w § 1 pkt 1 i 2: 

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub 

b) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola 

lub oddziału przedszkolnego lub 

c) zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów lub 

d) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego; 

2) dla kryterium określonego w § 1 pkt 3: 

a) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego kandydata posiadającego 

rodzeństwo uczęszczające do danego przedszkola lub szkoły, w której funkcjonują oddziały 

przedszkolne lub zespołu, w którym funkcjonuje przedszkole lub szkoła podstawowa z oddziałami 
przedszkolnymi, złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub 

b) oświadczenie o zgłoszeniu do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego 

w szkole podstawowej jednocześnie dwojga lub więcej kandydatów, złożone we wniosku o przyjęcie do 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego. 

3) dla kryterium określonego w § 1 pkt 4: 

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym 

zostało złożone zeznanie lub 

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) oraz wskazania w tym zeznaniu adresu zamieszkania na terenie gminy 

Miedźna lub 

c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z kopią pierwszej strony zeznania 

podatkowego; 

4) dla kryterium określonego w § 1 pkt 5: oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie 
osób w rodzinie oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

2. Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w § 1 pkt 3 potwierdza na wniosku dyrektor 

przedszkola lub szkoły podstawowej lub zespołu wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. 

3. Rodzic/opiekun prawny lub rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie zechcą skorzystać z kryterium, 

o którym mowa w § 1 pkt 5, nie muszą składać oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna 

 
 

Andrzej Kempny 
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