
 
UCHWAŁA NR XXVIII/215/2017 

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE 

z dnia 24 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Golczewo, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych 

do potwierdzania tych kryteriów 

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

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następuje kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo 

wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów: 

1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - 60 pkt; 

2) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 25 pkt; 

3) oboje rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pracują, studiują w systemie stacjonarnym, prowadzą gospo-

darstwo rolne lub działalność gospodarczą albo dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica (opieku-

na prawnego) pracującego, studiującego w systemie stacjonarnym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub 

działalność gospodarczą - 10 pkt; 

4) oboje rodzice dziecka lub osoba samotnie wychowująca dziecko, o których mowa w pkt 3, mieszkają na 

terenie gminy Golczewo i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym wła-

ściwym dla miejsca zamieszkania - 20 pkt; 

5) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym objętym rekrutacją, będzie rozpoczynało lub kontynuowało 

edukację w szkole podstawowej na terenie gminy Golczewo (odpowiednio w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej) - 5 pkt. 

§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów na drugim etapie postępo-

wania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Golczewo: 

1) dokument poświadczający objęcie rodziny dziecka: 

a) wsparciem asystenta rodziny - zaświadczenie właściwego organu o przydzieleniu rodzinie dziecka asy-

stenta rodziny, 

b) nadzorem kuratorskim - orzeczenie właściwego sądu orzekającego w sprawach rodzinnych i nieletnich; 

2) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie stacjo-

narnym (zawierające nazwę i dane adresowe pracodawcy lub uczelni); 

3) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności go-

spodarczej; 
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4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub odpis skrócony aktu zgonu jed-

nego z rodziców (opiekunów prawnych) - do wglądu, oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o samot-

nym wychowywaniu dziecka;

5) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zosta-

ło złożone zenanie, zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektronicz-

ną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rodzeństwie tego dziecka, które w roku szkolnym ob-

jętym rekrutacją, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w szkole podstawowej na terenie gminy

Golczewo (odpowiednio w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej); należy podać

imię i nazwisko każdej z tych osób.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY  

Roman Dorniak 
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