UCHWAŁA Nr XVI/263/20
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 29 stycznia 2020r.
w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i
postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm. ) oraz art.131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo
oświatowe ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co
następuje:
§1.Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kluczbork :
1) kandydat obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym – 4 punkty
2) kandydat mający rodzeństwo w jednostce pierwszego wyboru – 2 punkty
3) kandydat wcześniej uczęszczający do grup wczesnoprzedszkolnych i żłobkowych w Gminie
Kluczbork – 1 punkt
§2. 1.Określa się dodatkowe kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego w postaci dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
2. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie kandydata stosowane jest tylko w sytuacji, kiedy
liczba wniosków złożonych do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc.
3.Wyboru kandydata dokonuje się w oparciu o dochód na osobę w rodzinie w wysokości
procentowej zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.zm.)
do 100% - 5 pkt
do 120% - 4 pkt
do 140% - 3 pkt
do 160% - 2 pkt
do 180% - 1 pkt
do 200% - 0 pkt
4.Po wyliczeniu dochodu w przedziale ust.3, pod uwagę brany jest najniższy dochód w tym

przedziale.
§3.Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §1 i 2
1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym, lub
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:
2) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do jednostki pierwszego wyboru
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata do grup wczesnoprzedszkolnych i żłobkowych
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) oświadczenie o wysokości dochodu na członka rodziny stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały;
§ 4.Traci moc uchwała nr III/32/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018r.
w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych
w Gminie Kluczbork.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kluczborku
Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/263/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 stycznia 2020r.
…..........................................
imię i nazwisko rodzica (opiekuna)
…..........................................
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że :
1.Prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą*
Miejsce działalności:**
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
„ Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
….................................................................
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
* niepotrzebne skreślić
**należy podać adres prowadzonej działalności.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/263/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 stycznia 2020r.
…..........................................
imię i nazwisko rodzica (opiekuna)
…..........................................
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje starsze dziecko*.......................................................
w roku szkolnym.........................................** będzie nadal uczęszczać do:
1. przedszkola pierwszego wyboru ***…...............................................................................
…............................................................................................................................................
2. oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej***.....................................................
…............................................................................................................................................

„ Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
….................................................................
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
*podać imię i nazwisko dziecka.
**wpisać rok szkolny na który odbywa się nabór.
***wpisać numer i adres przedszkola pierwszego wyboru, oddziału przedszkolnego .

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/263/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 stycznia 2020r.
…..........................................
imię i nazwisko rodzica (opiekuna)
…..........................................
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko*.......................................................
w roku szkolnym ….......................................**uczęszczało do:
1. grupy wczesnoprzedszkolnej lub żłobka*** w gminie Kluczbork....................................
„ Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia****”.
….................................................................
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
* podać imię i nazwisko dziecka
** wpisać bieżący rok szkolny
***wpisać numer i adres przedszkola.
****zgodnie z art.150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn.zm.), oświadczenia
potwierdzajace spełnianie kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następujacej treści” Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/263/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 stycznia 2020r.
….....................................................
imię i nazwisko rodzica ( opiekuna)
….....................................................
imię i nazwisko dziecka
….....................................................
adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE KANDYDATA
Świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*
oświadczam, że :
1. wysokość łącznego dochodu rodziny będąca podstawą wyliczenia dochodu na osobę w rodzinie
wynosi**:
miesiąc 1 .......................zł..........gr
miesiąc 2 …....................zł..........gr
miesiąc 3.........................zł ….....gr
2. Liczba osób w rodzinie …......................................
3. Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata ….....................zł …..........gr
….................................................................
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
*zgodnie z art.150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn.zm.), oświadczenia potwierdzajace
spełnianie kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następujacej treści” Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
** 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 rozumie się dochód , o którym mowa w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. O
świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2018r. poz. 2220 z późn.zm.’, 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 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2019r. poz.1387 z późn.zm), pomniejsza się je o koszty uzyskania
przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do
kosztów przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

