
 
 

UCHWAŁA NR XXVI/175/20 
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r., 
poz. 910 z późn. zm.1)) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryteriów, obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów 
przedszkolnych w placówkach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym. 

§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria, stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
przyznając każdemu z nich odpowiednią ilość punktów: 

1) wiek dziecka: dziecko 5-letnie - 8 punktów; dziecko 4-letnie - 8 punktów; dziecko 3-letnie - 2 punkty; 
dziecko 2,5-letnie - 0 punktów; 

2) oboje rodzice/prawni opiekunowie zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic/prawny opiekun 
samotnie wychowujący dziecko zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 14 punków; 

3) jeden z rodziców/prawnych opiekunów zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 5 punktów; 

4) rodzeństwo uczęszczające do danej placówki – 3 punkty; 

5) deklarowany czas pobytu dziecka wynosi co najmniej: 9 godzin – 8 punktów; 8 godzin – 6 punktów; 
7 godzin – 4 punkty; 6 godzin – 2 punkty; 5 godzin – 0 punktów; 

6) dziecko 3-letnie korzystające z opieki Klubu Dziecięcego w Więcborku w roku szkolnym poprzedzającym 
rok, na który trwa rekrutacja – 6 punktów. 

§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §2 są: 

1) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów, wydane przez pracodawcę; 

2) aktualny wydruk z CEiIDG lub KRS, działalności prowadzonej przez rodziców/prawnych opiekunów; 

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki; 

4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o deklarowanym czasie pobytu dziecka; 

5) zaświadczenie z Klubu Dziecięcego w Więcborku o korzystaniu z opieki Klubu Dziecięcego w Więcborku 
w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który trwa rekrutacja. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/220/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 
kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla 
których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r., poz. 1511). 

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

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Więcborku 

 
 

Anna Łańska 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 
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