
 

 

UCHWAŁA NR XVI/166/2017 

RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  

Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co  następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przedszkolu - rozumie się przez to Samorządowe Przedszkole Publiczne, prowadzone przez Gminę Ośno 

Lubuskie; 

2) oddziale przedszkolnym - rozumie się przez to oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole 

podstawowej, prowadzonej przez Gminę Ośno Lubuskie; 

3) szkole - rozumie się przez to publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez Gminę Ośno Lubuskie, 

w której zorganizowany jest oddział przedszkolny; 

4) wniosku - rozumie się przez to wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego; 

5) oświadczeniu - rozumie się przez to oświadczenie rodziców dziecka. 

§ 2. Określa się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie następujące kryteria, wartość punktową oraz dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia spełniania kryteriów: 

Nazwa kryterium Ilość punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 

Dziecko rodzica samotnie 

wychowującego 

20 Oświadczenie rodzica 

dziecko obojga 

rodziców/opiekunów prawny  

- pracujących zawodowo, 

prowadzących działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne 

lub uczących się w trybie 

dziennym 

15 zaświadczenie o zatrudnieniu, świadczeniu usług 

wydanego przez pracodawcę, wydruku z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego  

lub pobieraniu nauki w systemie dziennym wydanego 

przez szkołę/ uczelnię 

dziecko posiadające opinię 

o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka 

10 opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka wydana przez zespoły orzekające działające  

w publicznych poradniach psychologiczno 

-pedagogicznych, w tym w poradniach 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 883



specjalistycznych, lub zespoły opiniujące działające 

w niepublicznych poradniach psychologiczno 

-pedagogicznych 

dziecko, którego rodzina objęta jest 

stała pomocą Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

10 zaświadczenie o objęciu rodziny dziecka pomocą 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

dziecko korzystające z pełnej 

oferty przedszkola – 3 i więcej 

godzin ponad podstawę 

10 deklaracja rodzica na cały rok szkolny 

Dochód nie wyższy niż 100 % 

kwoty, o której mowa w art. 5  

ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. (Dz. U. 2016, poz. 1518 

i 1579) 

 

10 

pisemne oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę 

w rodzinie kandydata 

§ 3. Kryteria, o których mowa w § 2 uchwały mają różną wartość i stosuje się je łącznie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego. 

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

Województwa Lubuskiego 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Henryk Łapko 
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