
UCHWAŁA NR LXXIX/690/2022 
RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) i art. 131 ust. 4, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarocin, 
ustala się następujące kryteria, ich wartość oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia poszczególnych 
kryteriów: 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryteriów 

1. Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie 
i czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, 
w przypadku oddziału przedszkolnego dziecko objęte 
obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym 

20 pkt Kopia Aktu Urodzenia potwierdzona przez 
rodzica za zgodność z oryginałem 

2. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni 
pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. 
Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna 
prawnego samotnie wychowującego dziecko 

15 pkt Zaświadczenie z zakładu pracy, ze szkoły, 
uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub 
CEiDG, oświadczenie rodzica że samotnie 
wychowuje dziecko stanowiące załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który 
prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało 
edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej 
tworzącej zespół  

15 pkt Dokumentacja placówki 

4. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo 
rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Gminie Jarocin 
 i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w 
urzędzie skarbowym na terenie Jarocina 

10 pkt Kserokopia pierwszej strony zeznania 
podatkowego, w przypadku zeznania 
elektronicznego wraz z Urzędowym 
Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym 
numerem referencyjnym (UPO) 

5. Wniosek dotyczy rodzeństwa w wieku 3-6 lat 
jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tego samego 
przedszkola  

10 pkt  Dokumentacja placówki 

6. Dziecko, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 
położonego w obwodzie szkoły która tworzy zespół z 
przedszkolem 

10 pkt Weryfikacja pracownika przedszkola/zespołu 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/507/2017 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez gminę Jarocin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1282). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina. 

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

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie 
 

Karolina Wielińska-Kuś 
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Załącznik do uchwały Nr LXXIX/690/2022 

Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

………………………………………………………..….. 

Imię i nazwisko rodzica 

…………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

Oświadczenie 

Oświadczam, że samotnie wychowuję 

dziecko* 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka, PESEL) 

Nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką dziecka. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczeni. 

………………………..………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

* zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) 
„samotne wychowanie dziecka oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba 
taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem”. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LXXIX/690/2022 

Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) reguluje zasady rekrutacji do 
przedszkoli. Ustawa Prawo oświatowe nakłada na organy prowadzące określenie nie więcej niż 6 kryteriów, 
które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznanie każdemu kryterium 
określonej liczby punktów. Organ prowadzący określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów. W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważam za uzasadnione. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Jarocinie 

 
 

Karolina Wielińska-Kuś 
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