
UCHWAŁA NR LIV/435/22 
RADY GMINY KOLBUDY 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy i ustalenia liczby punktów za każde 

z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 7 lutego 
2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.1)) oraz art.131 ust.4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (tj. z dnia 18 maja 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 2)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria lokalne wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli w Gminie Kolbudy: 

1) kandydat, który w roku rekrutacji posiada prawo do wychowania przedszkolnego, ale nie podlega 
obowiązkowi rocznego wychowania przedszkolnego i zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej na 
terenie której znajduje się przedszkole - 30 punktów, 

2) kandydat, który w roku rekrutacji podlega obowiązkowi rocznego wychowania przedszkolnego oraz 
kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej na 
terenie której znajduje się przedszkole – 60 punktów, 

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola (szkoły, oddziału przedszkonego, jeśli przedszkole 
mieści się w zespole) w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja i będzie kontynuowało 
naukę w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub szkole w tym zespole, a w przypadku uczęszczania 
do szkoły o strukturze klas I-III, kontynuacja nauki nastąpi w szkole obwodowej - 10 punktów, 

4) kandydat posiada rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego 
- 10 punktów, 

5) kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 
dziecko pracują/pracuje lub wykonują/wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się/uczy 
się w trybie dziennym, prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 5 punktów, 

6) Dochód na osobę w rodzinie kandydata od 0 do 1 pkt, przy czym: 

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa 
w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. z dnia 24 lutego 2022 r. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) - 1 pkt; 

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów 
oblicza się dzieląc kwotę, o której mowa w lit. a, przez dochód na osobę w rodzinie kandydata 
wynikający z oświadczenia, zaokrąglając wynik do 4 miejsc po przecinku. 

§ 2. Ustala się kryteria lokalne wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy. 

1) kandydat, który w roku rekrutacji podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym, który zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej na 
terenie której znajduje się oddział przedszkolny - 40 punktów, 

2) kandydat, który w kolejnym roku rekrutacji będzie podlegał obowiązkowi rocznego przygotowania 
przedszkolnego i zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej na terenie której znajduje się oddział 
przedszkolny - 15 punktów, 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz.U. z 2022 poz. 583, 1005, 1079 i 1561. 
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz.U. z 2021 poz. 762, w Dz.U. z 2022 poz. 655, 1079, 1116, 1700, 

1730, 1383, 2089. 
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3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego oddziału przedszkolnego (przedszkola, szkoły, jeśli mieści się 
w zespole) w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja i będzie kontynuowało naukę 
w tym oddziale przedszkolnym, przedszkolu lub szkole w tym zespole, a w przypadku uczęszczania do 
szkoły o strukturze klas I-III, kontynuacja nauki nastąpi w szkole obwodowej- 10 punktów, 

4) kandydat posiada rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego 
- 10 punktów, 

5) kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 
dziecko pracują/pracuje lub wykonują/wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się/uczy 
się w trybie dziennym, prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 5 punktów, 

6) dochód na osobę w rodzinie kandydata: 

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa 
w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. z dnia 24 lutego 2022 r. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) - 1 pkt; 

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów 
oblicza się dzieląc kwotę, o której mowa w lit. a, przez dochód na osobę w rodzinie kandydata dziecka 
wynikający z oświadczenia, zaokrąglając wynik do 4 miejsc po przecinku. 

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

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej; zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; wydruk ze strony 
internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego 
Rejestru Sądowego; oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły - załącznik nr 1; 

3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola załącznik nr 2. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/144/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy i ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy Kolbudy 
 

Magdalena Dudzińska-Florczyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/435/22 

Rady Gminy Kolbudy 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka- kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego1) 

………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko dziecka (kandydata do przedszkola) 

imię i nazwisko rodzeństwa dziecka ………………………………………………………….. 

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

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

data urodzenia rodzeństwa dziecka  ….………………………………………………………… 

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

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

uczęszcza do ………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
(adres, nazwa placówki, odział) 

i będzie uczęszczał/a w kolejnym roku szkolnym do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego, 
szkoły w zespole, a w przypadku uczęszczania do szkoły o strukturze klas I-III, kontynuacja nauki nastąpi 
w szkole obwodowej.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................., dnia .................................. 

 

 
 

 
 
 
 
............................................................. 
 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 
 
 

 
1) Niepotrzebne skreślić 
2) Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/435/22 

Rady Gminy Kolbudy 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego *o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola 
/oddziału przedszkolnego* 

……………..……………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko kandydata 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że miesięczny dochód1) w przeliczeniu na osobę w rodzinie kandydata wynosi 
………………………(słownie)………………………………………...............................................................
................................................................................................................................................... 

 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
……………………………………, dnia ……………………………… 

 

    
  

 
 
 
 

………………………………………… 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

             
   
*niepotrzebne skreślić  
 

 
1) pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (tj. z dnia 24 lutego 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.). 
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Uzasadnienie 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z tym że dziecko 6-letnie podlega 
obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast dzieci 5,4 i 3- letnie posiadają  
prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe, 
które posiadają jednakową wartość: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywania kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Jeśli wyniki uzyskane na pierwszym etapie są równorzędne lub jeśli po zakończeniu tego etapu publiczne 
przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, bierze się pod uwagę kryteria lokalne. 

W celu zapewnienia możliwości realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci 6-letnie oraz 
zapewnienia prawa do wychowania przedszkolnego przez dzieci 5, 4 i 3- letnie, rada gminy ustala kryteria 
lokalne wraz z określeniem ich wartości punktowej, a także dokumenty potwierdzające ich spełnianie. 

Przy ustalaniu kryteriów uwzględniono realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, w tym zatrudnienie 
obojga rodziców, dochód na członka rodziny, uczęszczanie rodzeństwa do tego samego przedszkola czy też 
szkoły w zespole. Kryteria zostały uzgodnione z dyrektorami szkół i przedszkoli. 

Niniejszym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Kolbudy 

  

Magdalena Dudzińska-Florczyk 
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