
UCHWAŁA NR VII/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbą punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Gogolin:

1) rodzice/rodzic samotnie wychowujący dziecko, opiekunowie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy 
lub studiują w formie dziennych studiów stacjonarnych, lub prowadzą działalność gospodarczą – 20 punktów;

2) rodzice/rodzic samotnie wychowujący dziecko, opiekunowie  pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. – 
5 punktów;

3) do przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi uczęszcza rodzeństwo kandydata – 2 punkty;

4) dziecko objęte jest opieką kuratora sądowego/asystenta rodziny – 5 punktów;

5) dochód na osobę w rodzinie kandydata ustalony zgodnie z art. 131 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) nie przekracza:

a) 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303) – 5 punktów,

b) w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której 
mowa w punkcie 5a, liczbę punktów oblicza się dzieląc kwotę o której mowa art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przez dochód na osobę w rodzinie kandydata.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa

w § 1 pkt. 1 – 5:

1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu działalności 
gospodarczej wypełnia każdy z rodziców (załącznik nr 1);

2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy (załącznik nr 2);

3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do przedszkola/szkoły rodzeństwa kandydata (załącznik nr 3);

4) oświadczenie rodziców, że dziecko objęte jest opieką kuratora/asystenta rodziny (załącznik nr 4);

5) oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata (załącznik nr 5).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 749).
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie

z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/66/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 25 marca 2019 r.

…………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna kandydata)

Oświadczenie

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

Oświadczam, że jako (rodzic, rodzic samotnie wychowujący dziecko, opiekun)* 

………………………………………………….. jestem zatrudniona/y  w pełnym wymiarze

(imię i nazwisko kandydata)

czasu pracy w ………………………………………………………………..

( nazwa i adres zakładu)

lub

Oświadczam, że jako (rodzic, rodzic samotnie wychowujący dziecko, opiekun)* 

………………………………………………….. jestem  osobą uczącą się w systemie

(imię i nazwisko kandydata)

dziennym  ………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres uczelni, i kierunek studiów)

lub

Oświadczam, że jako (rodzic, rodzic samotnie wychowujący dziecko, opiekun)* 

………………………………………………….. prowadzę własną działalność gospodarczą

(imię i nazwisko kandydata)

…………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres firmy)

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

(miejscowość, data)                                          (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
*Niepotrzebne skreślić

____________________________
1 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula 
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/66/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 25 marca 2019 r.

………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna kandydata)

Oświadczenie

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. Oświadczam, 

że jako (rodzic, rodzic samotnie wychowujący dziecko,  opiekun)* 

………………………………………………….. pracuję  w niepełnym wymiarze

(imię i nazwisko kandydata)

czasu pracy w ………………………………………………………………………….

(nazwa i adres zakładu pracy)

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

(miejscowość, data)                                      (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Niepotrzebne skreślić

______________________
1 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula 
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/66/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 25 marca 2019 r.

………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna kandydata)

Oświadczenie

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

Oświadczam, że do tutejszego przedszkola/szkoły uczęszcza (brat, siostra)* ……………........................

(imię i nazwisko kandydata)

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

(miejscowość, data)                                          (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Niepotrzebne skreślić

____________________________
1 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula 
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/66/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 25 marca 2019 r.

………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna kandydata)

Oświadczenie

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. Oświadczam,

że …………………………………………………………………. objęta/y jest opieką kuratora

(imię i nazwisko kandydata)

sądowego/ asystenta rodziny*.

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

(miejscowość, data)                                         (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Niepotrzebne skreślić

____________________________
1 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula 
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/66/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 25 marca 2019 r.

……………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna kandydata)

………………………………….

(imię i nazwisko kandydata)

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Jestem świadoma/y* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1. 

1. Oświadczam, że wysokość łącznego dochodu rodziny będąca podstawą obliczenia dochodu

na osobę w rodzinie wynosi2: ………………………………….. zł.

2. Liczba osób w rodzinie kandydata  ……………..

3. Dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi ………………………………….. zł.

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

(miejscowość, data)                                            (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Niepotrzebne skreślić

____________________________
1 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  Klauzula 
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2 Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy 
wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w pkt. 3, rozumie się dochód, o którym mowa 
w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku 
przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejsza się je o koszty 
uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
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