
UCHWAŁA NR XXIV/153/2017
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkola publicznego i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Brodnica w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948) Rada Gminy Brodnica uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria rozpatrywania kandydatur w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Brodnica, wraz z następującą liczbą punktów:

Kryterium Liczba 
punktów

1)Kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego; 2 punkty
2)Rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracują 
w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą własną działalność 
gospodarczą bądź gospodarstwo rolne;

1 punkt

3)Dziecko ma rodzeństwo w tym samym przedszkolu bądź oddziale 
przedszkolnym, które zgodnie z deklaracją rodziców lub rodzica samotnie 
wychowującego kandydata, będzie tam uczęszczać również 
od nowego roku szkolnego;

1 punkt

4)Przynajmniej jeden z rodziców zamieszkuje, jest zatrudniony, prowadzi 
działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne na terenie gminy Brodnica.

1 punkt 

§ 2. Jako potwierdzenie spełniania powyższych kryteriów, Rada Gminy Brodnica określa następujące 
dokumenty:

1) Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego kandydata
o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;

2) Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego kandydata
o zamieszkiwaniu, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego na 
terenie gminy Brodnica stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Brodnica z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia 
kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Brodnica w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (Dz. Urz. 
Woj. Wielk. poz. 1840).
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Brodnica

Andrzej Wojciechowski
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Załącznik nr 1 do Uchwały 

 Nr XXIV/153/2017 

Rady Gminy Brodnica  

z dnia 27  marca 2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY / 

PROWADZENIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/PROWADZENIU 

GOSPODARSTWA ROLNEGO
* 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………, zamieszkały/-a ……………………… 

legitymujący/-a się dowodem osobistym………………………,oświadczam, że jestem 

zatrudniony/-a w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładzie 

…………………………………………………………………………………………………
*
 

      (nazwa zakładu pracy) 

prowadzę własną działalność gospodarczą…………………………………………………….
*
. 

                                                                                (pełna nazwa firmy)      

prowadzę własne gospodarstwo rolne …..…………………………………………………….
*
. 

                                                                                  (adres)      

 

……………………………     ……………………………   

(miejscowość, data)       (czytelny podpis)                                                   

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Uchwały  

Nr XXIV/153/2017 

Rady Gminy Brodnica  

z dnia 27  marca 2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU / ZATRUDNIENIU/ PROWADZENIU 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/ GOSPODARSTWA ROLNEGO
* 

 NA TERENIE GMINY BRODNICA
 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………, zamieszkały/-a ……………………… 

legitymujący/-a się dowodem osobistym………………………,oświadczam, że zamieszkuję 

na terenie gminy Brodnica pod 

adresem…………………………………………………………..
*
 

jestem zatrudniony/-a w zakładzie……………………………………………………………
* 

                                                                                                                              (nazwa zakładu pracy) 

prowadzę własną działalność gospodarczą…………………………………………………….
*
. 

                                                                                (pełna nazwa firmy)     
 

prowadzę własne gospodarstwo rolne …..…………………………………………………….
*
. 

                                                                                  (adres)      

na terenie gminy Brodnica. 

 

……………………………     ……………………………   

(miejscowość, data)       (czytelny podpis)   

 

 

 

*niepotrzebne skreślić                                                 
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