
UCHWAŁA NR IV/40/2015
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy 
Niemce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce:

1) Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, dla którego dane 
przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania lub dziecko, które ubiega się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej i zamieszkuje w obwodzie danej szkoły podstawowej – 30 punktów.

2) Dziecko 4 letnie dla którego dane przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub dziecko, które ubiega się o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej i zamieszkuje w obwodzie danej szkoły podstawowej lub 
dziecko, dla którego dane przedszkole jest w najbliższej odległości od miejsca zamieszkania 
w przypadku braku przedszkola/oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły podstawowej właściwej 
ze względu na miejsce zamieszkania – 15 punktów.

3) Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie wykonują pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą - 4 punkty.

4) Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych 
na rzecz Gminy Niemce w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 4 punkty.

5) Dziecko , którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola – 3 punkty.
6) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły w obwodzie 

zamieszkania – 2 punkty.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1, 

tj.:

- oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub 
sprawującej opiekę (załącznik nr 1),

- oświadczenie obojga rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, 
o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub 
pozarolniczej działalności gospodarczej (załącznik nr 2),

- oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Niemce i rozliczaniu podatku od osób fizycznych 
dla Gminy Niemce w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie (załącznik nr 3),



- oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata, w przedszkolu 
pierwszego wyboru oraz o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującego w pobliżu żłobka 
lub szkoły w obwodzie zamieszkania (załącznik nr 4).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

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

 

Przewodniczący Rady  
Gminy Niemce

Sławomir Mroczek



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/40/2015

Rady Gminy Niemce

z dnia 6 lutego 2015 r.

……………………………………........................

Imię i Nazwisko – rodzica/ prawnego opiekuna kandydata
……………………………………………………………………

Numer i seria dokumentu tożsamości
Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską,

pieczę zastępczą nad małoletnim
lub sprawującej opiekę

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź
* Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską nad małoletnimi:

- imię i nazwisko dziecka …............................................................ data urodzenia .................................

- imię i nazwisko dziecka ................................................................ data urodzenia .................................

- imię i nazwisko dziecka ................................................................ data urodzenia .................................

- imię i nazwisko dziecka ................................................................ data urodzenia .................................

lub

* Oświadczam, że sprawuję pieczę zastępczą nad małoletnimi:

- imię i nazwisko dziecka …............................................................ data urodzenia .................................

- imię i nazwisko dziecka ................................................................ data urodzenia .................................

- imię i nazwisko dziecka ................................................................ data urodzenia .................................

- imię i nazwisko dziecka ................................................................ data urodzenia .................................

lub

* Oświadczam, że sprawuję opiekę nad małoletnimi:

- imię i nazwisko dziecka …............................................................ data urodzenia .................................

- imię i nazwisko dziecka ................................................................ data urodzenia .................................

- imię i nazwisko dziecka ................................................................ data urodzenia .................................

- imię i nazwisko dziecka ................................................................ data urodzenia .................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
.......................................... ..........................................

miejscowość, data  Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/40/2015

Rady Gminy Niemce

z dnia 6 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, 
zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub 

pozarolniczej działalności gospodarczej

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź
Ja niżej podpisana/y 

..................................................................................................................................................................

zamieszkała/y 
..................................................................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym seria …………..nr ......................... wydanym przez 
...................................................................................................................................................................

* Oświadczam, że jestem zatrudniona/y na podstawie umowy cywilnoprawnej 
w ................................................................................................................................................................

lub
* Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne .................................................................................

lub
* Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym 

....................................................................................................................................................................

lub
* Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą .....................................................

................................................................................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
............................................................ ..............................................................

miejscowość, data  Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
Ja niżej podpisana/y 

..................................................................................................................................................................

zamieszkała/y 
..................................................................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym seria …………..nr ......................... wydanym przez 
..................................................................................................................................................................

* Oświadczam, że jestem zatrudniona/y na podstawie umowy cywilnoprawnej 
w ..............................................................................................................................................................

lub
* Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ..................................................................................

lub



* Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym 
....................................................................................................................................................................

lub
* Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą .....................................................

................................................................................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
............................................................ ..............................................................

miejscowość, data  Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/40/2015

Rady Gminy Niemce

z dnia 6 lutego 2015 r.

Oświadczenie

……………………………………...........

Imię i Nazwisko – rodzica kandydata
……………………………………………………………………

Numer i seria dokumentu tożsamości
……………………………………...........

Imię i Nazwisko – rodzica kandydata
……………………………………………………………………

Numer i seria dokumentu tożsamości
Oświadczenie

o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Niemce i rozliczaniu podatku od osób fizycznych dla Gminy 
Niemce

Oświadczam(y), że jako rodzic(e) / prawny(i) opiekun/opiekunowie

…………………………………………………………………….

Imię i nazwisko kandydata
Mieszkam(y) w Gminie Niemce i rozliczam(y) podatek od osób fizycznych dla Gminy Niemce w II 

Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*
…………………… ............………………………

Data  Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
.........………………………

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
* - niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/40/2015

Rady Gminy Niemce

z dnia 6 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodzica/ów/opiekunów prawnych o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez 
rodzeństwo kandydata, w przedszkolu pierwszego wyboru oraz o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły w obwodzie zamieszkania

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź
Ja niżej podpisana/y

..........................................................................................................................................................

zamieszkała/y

..........................................................................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym seria …………..nr ......................... wydanym przez

........................................................................................................................................................

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka ..............................................................................

Imię i nazwisko kandydata
data urodzenia: ...................................... w ...................................................

· Kontynuuje edukację przedszkolną w .........................................................................................

Adres i nazwa placówki
· uczęszcza do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły w obwodzie zamieszkania

.......................................................................................................................................................

Adres i nazwa placówki
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
.................................... .........................................

miejscowość, data  Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna



Uzasadnienie

do projektu Uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktówobowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnegodo publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.
(Dz. U. 2014 r. poz. 7) wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W myśl art. 20 c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze
danej gminy. Zgodnie z art. 20 c ust. 2 ww. ustawy w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba
miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 20 c ust. 4 w/w ustawy w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Zgodnie z art. 20 c ust. 6 ww. ustawy organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, oraz
przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną
wartość. Zgodnie z ustawą organ prowadzący określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów.

Zgodnie z art. 20 zf pkt 1 w/w ustawy w przypadku publicznych przedszkoli, publicznych szkół
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone m.in.
w art. 20 c 4 - 6 wykonuje odpowiednio rada gminy.

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywała się na zasadach określonych w przepisach
przejściowych w/w ustawy, które dopuszczały określenie kryteriów drugiego etapu rekrutacji przez
Dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Wójtem. W przedmiotowym projekcie uchwały zostały
uwzględnione kryteria, które były zastosowane w procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Wybrane kryteria zostały określone z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz
lokalnych potrzeb społecznych.

Ograniczenie wiekowe do dzieci 3 letnich wynika z faktu, iż dzieci 5 letnie realizujące obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego, a od dnia 1 września 2015 r. dzieci 4 letnie mające prawo do
korzystania z wychowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych na mocy prawa. Kryterium nr 1 i 2 jedynie daje im
pierwszeństwo dostania się do placówki, w obwodzie szkoły podstawowej, w której będą kontynuować



dalszą naukę w danej grupie rówieśników lub w odległości najbliższej ze względu na miejsce
zamieszkania z powodu braku określenia obwodów przedszkolnych.

Dosyć istotnym kryterium (kryterium nr 4), warunkującym przyjęcie dziecka do gminnej placówki
przedszkolnej, będzie fakt odprowadzania podatków na rzecz gminy Niemce. Mianowicie dzieci
zamieszkałe, a niezameldowane na terenie gminy Niemce, których rodzice odprowadzają podatek
dochodowy od osób fizycznych do II Urzędu Skarbowego w Lublinie, jako urzędu właściwego dla
miejsca zamieszkania, będą przyjmowane do przedszkoli w pierwszej kolejności przed dziećmi, których
rodzice płacą podatek na rzecz innej gminy. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w stosunku
do dzieci zamieszkałych na terenie gminy, których dotyczy roczny obowiązek przygotowania
przedszkolnego oraz mających prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego (4-latków ).
Uprzywilejowane będą również dzieci, których oboje rodzice pracują, na podstawie umowy
cywilnoprawnej uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą (kryterium nr 3). Ponadto dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w tym samym
przedszkolu (kryterium nr 5) lub uczęszcza do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły
w obwodzie zamieszkania (kryterium nr 6) otrzymają dodatkowe punkty zwiększające im szansę
dostania się do wybranej placówki.

Przedmiotowy projekt uchwały został uzgodniony z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych
podczas konsultacji, które odbyły się w dniach 16 - 28.01.2015 r. i został pozytywnie zaopiniowany
w dniu 28.01.2015 r.




