
UCHWAŁA NR XXIX/  273 /2021 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 20 maja 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z ich wartością punktową oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia ustalonych kryteriów. 

Lp. Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania kryteriów 

1. 

Oboje rodziców/opiekunów prawnych albo 
rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 
kandydata pracują zawodowo*, pobierają naukę w 
systemie dziennym. 

20 pkt 

2. 
Jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata 
pracuje zawodowo* lub pobiera naukę w systemie 
dziennym 

15 pkt 

Oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik  

Nr 1 do uchwały 

3. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego 
przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego 
został złożony wniosek o przyjęcie kandydata. 

10 pkt 
Oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik  

Nr 2 do uchwały 

4. 

Przedszkole do którego ma być przyjęty kandydat 
jest: 
a)przedszkolem pierwszego wyboru  
b)przedszkolem drugiego wyboru 
c)przedszkolem trzeciego wyboru 

 
 

6 pkt 
5 pkt 
4 pkt 

 

5. 

Oboje rodziców / opiekunów prawnych albo 
rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący 
kandydata mieszka w Gminie Borek Wlkp. i rozlicza 
podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym 
właściwym dla mieszkańców Gminy Borek Wlkp. 

3 pkt 
Oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik  

Nr 3 do uchwały 

6. Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty 
przedszkola (spożywanie trzech posiłków dziennie),  1 pkt 

Oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik  

Nr 4 do uchwały 
*oznacza również prowadzenie rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/17/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący 
RadyMiejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/  273 /2021 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z dnia 20 maja 2021 r. 

Wzór 
Oświadczenie 

o zatrudnieniu, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzeniu rolniczej działalności 
gospodarczej, pobieraniu nauki w systemie dziennym 

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

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

zamieszkała/y …………………………………………………………………………...................……….. 

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y (nazwa i adres zakładu pracy) 

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

lub 

- oświadczam, że prowadzę  pozarolniczą działalność gospodarczą/rolniczą działalność gospodarczą (nazwa 
prowadzonej działalności, REGON, siedziba gospodarstwa rolnego) 

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

lub 

- oświadczam, ze pobieram naukę w systemie dziennym (nazwa i adres uczelni) 

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

          

…………………………… 

         (data i czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/  273 /2021 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z dnia 20 maja 2021 r. 

Wzór 
Oświadczenie 

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego, 
do którego został złożony wniosek 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

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

zamieszkała/y 
…………………………………………………………………………....................…...…….. 

oświadczam, że rodzeństwo kandydata (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)……… 
…………………………………………………………………………………………….......................…....... 

uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego został złożony wniosek. 

         …………………………… 

         (data i czytelny podpis)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ED543145-F500-4740-9EFA-8CAED5C73E6B. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/  273 /2021 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z dnia 20 maja 2021 r. 

Wzór 
Oświadczenie 

o rozliczeniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminy Borek Wlkp. 

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

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

zamieszkała/y 
…………………………………………….....................…………………………………….. 

oświadczam, że rozliczyłem się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Borek Wlkp. 

         …………………………… 

         (data i czytelny podpis)
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/  273 /2021 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z dnia 20 maja 2021 r. 

Wzór 
Oświadczenie 

o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola (spożywanie trzech posiłków dziennie) 

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

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

zamieszkała/y 
…………………………………………………………….......................…………………….. 

oświadczam, że moje dziecko (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)………………… 
….……………………………………………………………………………........................………………… 

będzie korzystać z pełnej oferty przedszkola (spożywanie trzech posiłków dziennie). 

         …………………………… 

         (data i czytelny podpis)
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 

tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej szkole podstawowej nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, 

przyznaje każdemu określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną 

wartość. Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spełni wymogi wynikające z ustawy oraz 

określi kryteria, jakie będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Borek Wielkopolski. 
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