
UCHWAŁA NR XXXVI/184/2017 
R ADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, 

przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 20 I 6 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 13 1 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 20 16 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzy11 nad Wis łą określa si ę następujące 
kryteria, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz przyznaje im si ę określoną 
następującą liczbę punków: 

1) dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie urnowy 
cywilnoprawnej , uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność 

gospodarczą: 

- oboje rodzice zatrudnieni albo studiujący - 15 punktów, 

- jedno z rodziców zatrudnione lub studiujące - I O punktów; 

2) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wis łą - 5 punktów; 

3) dzieci rodziców niepracujących - 3 punkty. 

§ 2. Dokumentarni niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa w§ I, są pisemne 
05\\ iaclczenia rodziców. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
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