
 
 

UCHWAŁA Nr XXVI/200/2020 

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych 

w  szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Chojna 

 

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Prawo oświatowe (Dz.U.  z  2020 r. poz. 910, poz. 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 

poz.  1378) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się kryteria przyjęcia wraz z liczbą punktów oraz dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie kryteriów, dla potrzeb drugiego etapu postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Chojna, które zawiera załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Określa się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół 

do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna, które 

zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. O przyjęciu kandydata do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkołach 

podstawowych,  a także kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy I szkoły 

podstawowej, prowadzonych przez gminę Chojna, decyduje liczba uzyskanych punktów. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/311/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 

zasad i  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i szkół podstawowych, dla których gmina Chojna jest organem prowadzącym. 

 

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący  

 

        Radosław Karwan 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXVI/200/2020 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 
 

Kryteria przyjęcia do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Chojna na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów przyznana każdemu 

kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

L.p. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane dokumenty 

potwierdzające kryterium 

1 Kandydat, którego oboje rodzice 

(opiekunowie prawni) są zatrudnieni 

na  podstawie umowy o pracę lub 

cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą 

działalność gospodarczą lub prowadzą 

gospodarstwo rolne albo studiują, uczą 

się w trybie dziennym. Kryterium stosuje 

się również do rodzica (opiekuna 

prawnego) samotnie wychowującego 

dziecko. 

10 

1) zaświadczenie z zakładu pracy 

o  zatrudnieniu, lub 

2) zaświadczenie wystawione przez stronę 

umowy cywilnoprawnej, na rzecz której 

rodzic, opiekun prawny, rodzic samotnie 

wychowujący dziecko realizuje przedmiot 

powyższej umowy, lub 

3) oświadczenie o  prowadzeniu 

pozarolniczej działalności gospodarczej, lub  

4) oświadczenie o  prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego, lub  

5) zaświadczenie z uczelni lub szkoły 

potwierdzające naukę w trybie dziennym 

2 Kandydat, którego jedno z  rodziców 

(opiekunów prawnych) jest zatrudniony 

na podstawie umowy o  pracę lub 

cywilnoprawną, prowadzi pozarolniczą 

działalność gospodarczą lub prowadzi 

gospodarstwo rolne albo studiuje, uczy 

się w trybie dziennym. Kryterium stosuje 
się również do  rodzica (opiekuna 

prawnego) samotnie wychowującego 

dziecko. 

5 

3 Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza 

do danego przedszkola lub szkoły 

podstawowej, w  której funkcjonuje 

oddział przedszkolny. 
2 

1) oświadczenie rodziców/ opiekunów 

prawnych, lub 

2) zaświadczenie z  przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej 

4 Kandydat, którego oboje rodzice 

(opiekunowie prawni) zamieszkują na 

terenie gminy Chojna i rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych 

do właściwego terytorialnie dla gminy 

Chojna urzędu skarbowego, jako 

mieszkańcy gminy Chojna. Kryterium 

stosuje się również do rodzica (opiekuna 

prawnego) samotnie wychowującego 

dziecko. 

5 

1) oświadczenie rodziców, opiekunów 

prawnych, rodzica samotnie wychowującego 

dziecko o  zamieszkaniu w gminie Chojna 

oraz: 

a) kopia pierwszej strony zeznania 

podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu 

skarbowego, w  którym zostało złożone 

zeznanie, lub 

b) potwierdzenie złożenia zeznania 

z  pieczęcią urzędu skarbowego, lub 

c) Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz 

z  pierwszą stroną zeznania podatkowego, lub 

d) inny dokument potwierdzający 
odprowadzanie podatku dochodowego od osób 

fizycznych do urzędu skarbowego. 



 
 

5 Przedszkole lub oddział przedszkolny w 

szkole podstawowej jest najbliższą 

placówką od miejsca zamieszkania 

dziecka lub miejsca wykonywania przez 

przynajmniej jednego z rodziców 

(opiekunów prawnych) pracy 

zawodowej, w tym na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej, 

lub gospodarstwa rolnego albo 

studiowania, nauki w trybie dziennym. 

1 

1) oświadczenie o  zamieszkaniu dziecka lub 

dokument potwierdzający miejsce pracy albo 

nauki rodzica, opiekuna prawnego, rodzica 

samotnie wychowującego dziecko. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXVI/200/2020 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół do klas I szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Chojna, liczba punktów 

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Wymagane dokumenty  

potwierdzające kryterium 

1 Kandydat, którego rodzeństwo spełnia 

obowiązek szkolny w danej szkole. 10 

1) oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów lub 

2) zaświadczenie ze szkoły. 

2 Kandydat, którego rodzice 

(opiekunowie prawni) posiadają 

miejsce pracy w obwodzie szkoły. 

Kryterium stosuje się również do 

rodzica (opiekuna prawnego) samotnie 

wychowującego dziecko. 7 

1) zaświadczenie z zakładu pracy 

o  zatrudnieniu lub  
2) zaświadczenie wystawione przez stronę 

umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego 

rodzic, opiekun prawny, rodzic samotnie 

wychowujący dziecko realizuje przedmiot 

powyższej umowy, lub 

3) oświadczenie o  prowadzeniu 

pozarolniczej działalności gospodarczej, lub  

4) oświadczenie o  prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego. 

3 Kandydat, którego w obwodzie szkoły 

zamieszkują krewni dziecka (m.in. 

babcia, dziadek) wspierających 

rodziców (opiekunów prawnych) w 

zapewnieniu mu należytej opieki. 

5 

1) oświadczenie rodziców/ opiekunów 

prawnych potwierdzające zamieszkanie 

krewnych dziecka, którzy wspierają 

w zapewnieniu opieki. 


