
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/532/23 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

gminę Gostyń 

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

z 2023 r. Dz. U. poz. 40) oraz art. 131 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst 

jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 1082 ze zm.) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych: 

1) pozostawanie obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata albo rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego kandydata w zatrudnieniu albo prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej albo 

gospodarstwa rolnego albo pobieranie przez nich nauki 

w systemie dziennym – 20 punktów; 

2) uczęszczanie aktualnie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do 

którego został złożony wniosek – 15 punktów; 

3) rozliczenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata podatku dochodowego od osób 

fizycznych za miniony rok w gminie Gostyń – 5 punktów; 

4) wykonanie u kandydata obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, przy 

czym kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień 

Ochronnych – 4 punkty; 

5) wysokość dochodu na osobę w rodzinie kandydata – dochód w wysokości mniejszej lub równej 100% 

kwoty, o której mowa  w art. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 615 ze zm.) – 1 punkt. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 uchwały: 

1) dla kryterium określonego w § 1 pkt 1 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, ze szkoły, uczelni 

wyższej, CEIDG, zaświadczenie z KRUS o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie 

zleceniodawcy o wykonywaniu zlecenia lub świadczenia usługi na podstawie umów, o których mowa 

w art. 734 i 750 k.c; 

2) dla kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie o uczęszczaniu aktualnie rodzeństwa kandydata do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego został złożony wniosek; 
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3) dla kryterium określonego w § 1 pkt 3 – kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego składanego 

w formie papierowej potwierdzonego przez Urząd Skarbowy oraz w przypadku zeznania elektronicznego 

wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO); 

4) dla kryterium określonego w § 1 pkt 4 – oświadczenie o wykonaniu u kandydata obowiązkowych szczepień 

zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych lub braku wykonania szczepień u kandydata, który 

z przyczyn medycznych nie podlega Programowi Szczepień Ochronnych; 

5) dla kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gostyń oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Mirosław Żywicki 
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