
 

 

UCHWAŁA NR XXX/444/20 

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty 

Wrocławskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 131 ust.4 i 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) uchwala się, 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 Kąty Wrocławskie oraz 

określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów: 

Lp. Nazwa kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty potwierdzające spełnienie 

kryterium 

1. Kandydat, który w poprzednim roku 

szkolnym nie został przyjęty z powodu braku 

miejsc do tej placówki, w której obecnie 

składa wniosek 

20 - oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o nieprzyjęciu dziecka  

do przedszkola w poprzednim roku 

szkolnym, którego wzór stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały 

2. Oboje rodzice dziecka, prawni 

opiekunowie/rodzic samotnie wychowujący 

dziecko, prawny opiekun samotnie 

wychowujący dziecko:  

- pracują, wykonują pracę na podstawie 

umowy cywilnoprawnej lub 

- prowadzą pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub 

- prowadzą gospodarstwo rolne lub 

- uczą się w systemie dziennym  

20 - zaświadczenie o zatrudnieniu od 

pracodawcy lub 

- oświadczenie o prowadzeniu działalności 

gospodarczej, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz 

z aktualnym zaświadczeniem 

o niezaleganiu 

w opłacaniu składek na ubezpieczenie 

społeczne ZUS lub 

- zaświadczenie z Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego 

o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu 

rolników oraz opłacaniu składek KRUS 

lub 

- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni 

o pobieraniu nauki w systemie dziennym 

3. 
Oboje rodzice/prawni opiekunowie/rodzic 20 - zaświadczenie z Pierwszego Urzędu 
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samotnie wychowujący dziecko rozliczają się 

z podatku dochodowego od osób fizycznych 

z tytułu pracy, emerytury, renty lub 

prowadzenia działalności gospodarczej do 

Pierwszego Urzędu Skarbowego, ul. Ks. 

Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław, na 

rzecz Gminy Kąty Wrocławskie lub prowadzą 

gospodarstwo rolne i są podatnikami podatku 

rolnego w Gminie Kąty Wrocławskie 

Skarbowego we Wrocławiu 

o rozliczeniu się z podatku dochodowego 

na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie za 

wybrany rok z dwóch poprzednich lat 

podatkowych 

4. Jeden rodzic/prawny opiekun rozlicza się z 

podatku dochodowego od osób fizycznych z 

tytułu pracy, emerytury, renty lub 

prowadzenia działalności gospodarczej do 

Pierwszego Urzędu Skarbowego, ul. Ks. 

Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław, na 

rzecz Gminy Kąty Wrocławskie lub prowadzi 

gospodarstwo rolne i jest podatnikiem 

podatku rolnego w Gminie Kąty Wrocławskie 

10 - zaświadczenie z Pierwszego Urzędu 

Skarbowego we Wrocławiu o rozliczeniu 

się z podatku dochodowego na rzecz 

Gminy Kąty Wrocławskie za wybrany rok 

z dwóch poprzednich lat podatkowych 

5. Dziecko posiada co najmniej jedno 

rodzeństwo korzystające z usług danej 

placówki (przedszkola, oddziału 

przedszkolnego funkcjonującego przy szkole 

podstawowej lub szkoły podstawowej), do 

której składany jest wniosek o przyjęcie 

10 - oświadczenie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

6.  Złożenie wniosku o przyjęcie jednocześnie do 

tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci 

5 - oświadczenie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty 

Wrocławskie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Anna Skórczak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/444/20 

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów 

o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola w poprzednim roku szkolnym 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że moje dziecko (imię i nazwisko)………………………………………….. 

urodzone (data i miejsce urodzenia)………………………………………………………………………….…… 

w roku szkolnym ……………. nie zostało przyjęte z powodu braku miejsc do przedszkola, do którego w roku 

szkolnym ……………… składam wniosek. 

 

………………………………     ……………………….……………………. 

data                                                                           czytelny podpis składającego oświadczenie
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/444/20 

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Oświadczenie 

o prowadzeniu działalności gospodarczej 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem przedsiębiorcą i prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą 

(nazwa i adres firmy) ………………………………………………………………………………………........... 

 

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

data                                                                                   czytelny podpis składającego oświadczenie
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/444/20 

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki (przedszkola, oddziału przedszkolnego 

funkcjonującego przy szkole podstawowej lub szkoły podstawowej), do której składany jest wniosek 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko)………………………… 

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

uczęszcza do danej placówki (przedszkola, oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej 

lub szkoły podstawowej), do której składany jest wniosek (nazwa i adres 

placówki)……………………………………………………………………......................................................... 

(imiona, nazwisko oraz data urodzenia rodzeństwa)…………..……..…………………………………………... 

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

 

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

data                                                                               czytelny podpis składającego oświadczenie
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/444/20 

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

o jednoczesnym ubieganiu się kandydata o miejsce w tej samej placówce wraz z rodzeństwem 

  

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że moje dziecko (imię i nazwisko kandydata)……………..………………. 

urodzone (data i miejsce urodzenia)…………………………………………………………..….……………… 

będzie się ubiegało o miejsce w tej samej placówce wraz z rodzeństwem (imiona i nazwiska oraz daty 

urodzenia)……………………………………………………………………………………..………………….. 

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

 

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

data                                                                              czytelny podpis składającego oświadczenie 
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