
 
 

UCHWAŁA NR XX/205/2020 
RADY GMINY NIEMCE 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 
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 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) - Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce: 

1) zamieszkiwanie kandydata na terenie obwodu szkoły podstawowej gdzie funkcjonuje przedszkole/oddział 
przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 12 punktów, 

2) pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko 
(prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego -  4 punkty, 

3) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazali 
Gminę Niemce jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za 
pośrednictwem płatnika za rok ubiegły w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 4 punkty, 

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata w bieżącym roku szkolnym do tego samego przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat  – 3 punkty, 

5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata w bieżącym roku szkolnym do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub 
szkoły znajdującej się w tym samym budynku lub w tej samej miejscowości gdzie funkcjonuje przedszkole, 
do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 2 punkty. 

§ 2. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o którym mowa  

w § 1 pkt 1-5: 

1) do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 uznaje się adres zamieszkania wpisany przez 
rodziców (prawnych opiekunów) w karcie zgłoszenia do przedszkola, 

2) do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 uznaje się oświadczenie obojga rodziców 
(prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) o pozostawaniu 
w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym lub 
prowadzeniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 1), 

3) do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 uznaje się oświadczenie obojga rodziców 
(prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującej dziecko (prawnego opiekuna) 
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o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Niemce i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, w tym za 
pośrednictwem płatnika, za ubiegły rok w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie (załącznik nr 2), 

4) do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4 uznaje się oświadczenie obojga rodziców 
(prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) 
o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym, 
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat  
(załącznik nr 3), 

5) do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 5 uznaje się oświadczenie obojga rodziców 
(prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata w bieżącym roku szkolnym do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły 
znajdującej się w tym samym budynku lub w tej samej miejscowości w której  funkcjonuje przedszkole do 
którego o przyjęcie ubiega się kandydat(załącznik nr 4). 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/266/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 2017 r.  w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 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. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. 

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

  
 

Przewodniczący Rady  
Gminy Niemce 

 
 

Marek Podstawka 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XX/205/2020 

Rady Gminy Niemce 
z dnia 04 grudnia 2020 r. 

 

Oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów)/ rodzica samotnie wychowującego 
dziecko (prawnego opiekuna)* o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego. 

(*niewłaściwe skreślić) 

1. Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………….......……………..…… 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ………………………………………….……………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
lub 

- oświadczam, że prowadzę działalnośd gospodarczą (podad nazwę firmy) 

……………………………………………………………………………………................………………………………….……... 
lub 
- oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym (podad nazwę uczelni) 

………………………..…………………………………………………………………………......................................... 
lub 

- oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ……………………………………………………………..... 

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

Oświadczam, że nie przebywam na urlopie wychowawczym. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
…………………………….., dnia …………………………..                         ………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 6632



2. Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………….......……………..…… 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ………………………………………….……………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
lub 

- oświadczam, że prowadzę działalnośd gospodarczą (podad nazwę firmy) 

……………………………………………………………………………………................………………………………….……... 
lub 
- oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym (podad nazwę uczelni) 

………………………..…………………………………………………………………………......................................... 
lub 

- oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ……………………………………………………………..... 

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

Oświadczam, że nie przebywam na urlopie wychowawczym. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
…………………………….., dnia …………………………..                         ………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis) 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr  XX/205/2020 

Rady Gminy Niemce 
z dnia 04 grudnia 2020 r. 

 
Oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującej 
dziecko (prawnego opiekuna) o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Niemce i złożeniu 
rocznego zeznania podatkowego PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za ubiegły rok w II 
Urzędzie Skarbowym w Lublinie  

(*niewłaściwe skreślić) 

I. Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………………….......…………………… 

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

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

złożyłam/em roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły w II Urzędzie Skarbowym w 

Lublinie wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Niemce. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………….., dnia …………………………..                         ………………………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis) 

 

II. Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………………….......…………………… 

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

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

złożyłam/em roczne zeznanie podatkowe PIT za rok ubiegły w II Urzędzie Skarbowym w 

Lublinie wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Niemce. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………….., dnia …………………………..                         ………………………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr  XX/205/2020 

Rady Gminy Niemce 
z dnia 04 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)/osoby samotnie wychowującej dziecko 
(prawnego opiekuna)* o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeostwo 
kandydata w bieżącym roku szkolnym, w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat.  

(*niewłaściwe skreślić) 

I. Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………..…….………………….… 

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

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

II. Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………………..…….…………………… 

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

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

Oświadczam, że rodzeostwo syna/córki ………………………………………………….…………………………….. 

w bieżącym roku szkolnym będzie uczęszczało do tego samego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, o przyjęcie do którego ubiega się syn/córka. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
…………………………….., dnia …………………………..                         ………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis) 
 
…………………………….., dnia …………………………..                         ………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis) 
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Załącznik nr 4 
do Uchwały Nr  XX/205/2020 

Rady Gminy Niemce 
z dnia 04 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o uczęszczaniu rodzeostwa kandydata w 
bieżącym roku szkolnym do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły znajdującej się w 
tym samym budynku lub w tej samej miejscowości gdzie funkcjonuje przedszkole, do 
którego o przyjęcie ubiega się kandydat. 

I. Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………..…….…………………… 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

II. Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………………..…….…………………… 

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

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

Oświadczam, że rodzeostwo syna/córki ………………………………………………….…………….. 

w bieżącym roku szkolnym będzie uczęszczało do: 

1. funkcjonującego w pobliżu żłobka: 

......................................................................................................................................... 
Nazwa i adres placówki 

2. szkoły znajdującej się w tym samym budynku lub w tej samej miejscowości w której  
funkcjonuje przedszkole do którego o przyjęcie ubiega się kandydat: 

.......................................................................................................................................... 
Nazwa i adres i  szkoły 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
…………………………….., dnia …………………………..                         ………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis) 
 
…………………………….., dnia …………………………..                         ………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                                                                   (czytelny podpis) 
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