
Uchwała Nr XXXV/282/2017

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/260/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia 
dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania 
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.59) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/260/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia 

dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice dokonuje się 

następującej zmiany: § 1 otrzymuje brzmienie „Określa się dodatkowe kryteria brane pod uwagę 

na drugim etapie rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, liczbę punktów przyznaną każdemu 

z kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

Liczba punktów

1. a) dziecko obojga rodziców 
pracujących/ studiujących
w systemie dziennym/ uczących się 
systemie dziennym
b) dziecko rodzica pracującego/ 
studiującego w systemie dziennym/ 
uczącego się w systemie dziennym, 
samotnie wychowującego dziecko

zaświadczenie z zakładu 
pracy/ uczelni / szkoły lub
aktualny wpis do działalności 
gospodarczej

4 pkt

2. dziecko posiadające rodzeństwo 
w przedszkolu

oświadczenie rodzica 2 pkt

3. a) dziecko obojga rodziców , 
rozliczających podatek dochodowy 
od osób fizycznych w urzędzie 
skarbowym w Słubicach
b) dziecko rodzica rozliczającego 
podatek dochodowy od osób 
fizycznych w urzędzie skarbowym 
w Słubicach
samotnie wychowującego dziecko

kopia pierwszej strony 
zeznania podatkowego za 
ostatni rok podatkowy 
opatrzonego prezentatą 
urzędu skarbowego, w którym 
zostało złożone zeznanie lub 
zaświadczenie z urzędu 
skarbowego potwierdzające 
fakt złożenia zeznania 
o wysokości osiągniętego 
dochodu/ poniesionej straty 
lub urzędowe poświadczenie 

3 pkt

Id: 5FE48637-4FB8-4EA5-A084-E324B96A1B35. Uchwalony Strona 1



odbioru wydane przez 
elektroniczną skrzynkę 
podawczą  systemu 
teleinformatycznego 
administracji podatkowej 
(UPO)

4. najbliższe położenie przedszkola, do 
którego ma być przyjęte dziecko 
względem jego miejsca zamieszkania

wniosek o przyjęcie dziecka 
do przedszkola

2 pkt

5. dziecko, które będzie korzystało 
z pełnej oferty przedszkola (powyżej 
podstawy programowej wraz 
z posiłkami)

wniosek o przyjęcie dziecka 
do przedszkola

1 pkt

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Mariusz Olejniczak
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