
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/675/20 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole,  

liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria  

oraz 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) oraz art. 131 ust. 4 i 6 i art. 161 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do uzyskania 

za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów: 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium 

1. Kandydat jest objęty obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym 

oraz kandydat z odroczonym spełnianiem 

obowiązku szkolnego 

lub 

kandydat, zgłoszony do Przedszkola 

Publicznego nr 28 im. Czesława 

Janczarskiego, ma stwierdzoną alergię 

pokarmową lub chorobę wymagającą 

stosowania indywidualnej diety zgodnie  

z zaleceniami lekarza 

25 Zapis we wniosku o przyjęcie do przedszkola 

publicznego potwierdzający spełnienie 

kryterium 

lub 

decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego 

lub 

zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej 

u kandydata alergii pokarmowej lub chorobie 

wymagającej indywidualnej diety. 

2. Oboje rodzice/opiekunowie prawni 

kandydata są zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 

uczą się/studiują w trybie dziennym, 

prowadzą działalność gospodarczą lub 

gospodarstwo rolne. 

Kryterium stosuje się również w odniesieniu 

do pracującego/uczącego się/studiującego 

rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie 

wychowuje kandydata. 

25 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo 

zaświadczenie o wykonywaniu pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej 

lub 

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające 

informację o stacjonarnym systemie 

nauki/studiów 

lub 

wydruk ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo informacja z Krajowego 

Rejestru Sądowego  

lub 

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 
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3. Jeden z rodziców/opiekunów dziecka jest 

zatrudniony na podstawie umowy o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej,  

uczy się/studiuje w trybie dziennym, 

prowadzi działalność gospodarczą 

lub gospodarstwo rolne. 

10 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo 

zaświadczenie o wykonywaniu pracy na 

podstawie umowy cywilnoprawnej 

lub 

zaświadczenie ze szkoły/uczelni zawierające 

informację o stacjonarnym systemie 

nauki/studiów 

lub 

wydruk ze strony internetowej Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo informacja z Krajowego 

Rejestru Sądowego 

lub 

zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego. 

4. Kandydat, którego rodzeństwo w roku 

szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja, będzie rozpoczynało lub 

kontynuowało wychowanie przedszkolne  

w tym samym przedszkolu. 

15 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

informujące o jednoczesnym aplikowaniu  

w postępowaniu rekrutacyjnym rodzeństwa 

kandydata do tego samego przedszkola 

lub 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

informujące o kontunuowaniu wychowania 

przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata  

w tym samym przedszkolu, do którego ubiega 

się kandydat. 

5. Kandydat, którego rodzice we wniosku  

o przyjęcie wskazali w pierwszej preferencji 

przedszkole, jako najdogodniejsze  

ze względów logistycznych. 

10 Zapis we wniosku o przyjęcie do przedszkola 

publicznego potwierdzający spełnienie 

kryterium. 

6. Kandydat, którego rodzice wskazali Opole 

jako miejsce zamieszkania w rocznym 

zeznaniu podatkowym od osób fizycznych. 

10 Kopia pierwszej strony deklaracji PIT składanej 

w roku rekrutacji (zeznania podatkowego za rok 

poprzedzający rekrutację), opatrzonej prezentatą 

urzędu skarbowego, w którym zostało złożone 

zeznanie 

lub 

urzędowe potwierdzenie odbioru wydane przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 

teleinformatycznego administracji podatkowej 

(UPO) 

lub 

zaświadczenie z urzędu skarbowego 

potwierdzające fakt złożenia zeznania. 

2. Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/775/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych  

do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 1108). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 
  

 Przewodniczący Rady 

 
 

Łukasz Sowada 
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