
UCHWAŁA NR XLIII/273/2022 
RADY GMINY LUBOMIA 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie: określenia kryteriów, liczby punktów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli,  dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Lubomia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 6 oraz art. 29  ust.2 
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082  z późn. zm.) 

Rada Gminy Lubomia 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się następujące kryteria, liczby punktów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia          
w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Lubomia: 

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający spełnienie 
kryterium 

Liczba 
punktów 

1. Dziecko, którego oboje rodzice (prawni 
opiekunowie) pracują lub studiują albo 
uczą się w trybie dziennym lub też 
wykonują rolniczą lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą 

Zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu, 
zaświadczenie uczelni, aktualny wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej, decyzja          
o naliczeniu podatku rolnego                                                           

 
    12                           

              
2. 

                                                                               
Samotne wychowywanie dziecka                            
w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód 
lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz             
o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem                                                                          

 
     10                                  
 

3.  Dziecko posiadające opinię Publicznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
wskazującą konieczność objęcia 
wychowaniem przedszkolnym 

                                                                           
Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 
      8 

4.  Dziecko mieszkające w miejscowości, 
gdzie znajduje się przedszkole do którego 
prowadzona jest rekrutacja 
(Dzieci zamieszkałe w Bukowie i w Syryni 
przy ul. Dąbrowy uznaje się za 
zamieszkałe na terenie Nieboczów)   

                                                                  
Oświadczenie rodziców (opiekunów 
prawnych) 

                                    
4 

 

5.  Dziecko, którego rodzeństwo będzie 
kontynuowało edukację w tym przedszkolu 
w roku szkolnym, którego dotyczy  
wniosek 

                                                                    
Oświadczenie rodziców (opiekunów 
prawnych) 

 
      2 

6. Dziecko z rodziny objętej nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

 Zaświadczenie  o korzystaniu  z pomocy             
OPS-u lub ustanowieniu kuratora                                                                                                               

 
       2 

§ 2.  

Traci moc uchwała nr XLIV/283/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
określenia kryteriów, liczby punktów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubomia. 
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§ 3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubomia 

 
 

Andrzej Godoj 
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