
 

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/234/21 

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/20 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia kryteriów 

drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do 

ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno (Dz. Urz. Woj. 

Kuj. - Pom. z 2020 r. poz. 6702) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i 1834) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/161/20 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia kryteriów 

drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas 

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 

z 2020 r. poz. 6702) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady 

Aleksandra Basikowska 
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załącznik  

do uchwały nr XXXVI/234/21 

Rady Miasta Wąbrzeźno 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miasto Wąbrzeźno na drugim etapie rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

 
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie 

prawni pracują/uczą się w trybie dziennym/ 

prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. 
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Wniosek o przyjęcie do 

przedszkola/oddziału 

przedszkolnego wraz z 

oświadczeniem 

rodziców/opiekunów 

prawnych o spełnianiu 

kryterium/kryteriów 

2. Kandydat, którego 1  rodzic/opiekun prawny 

pracuje/uczy się w trybie dziennym/prowadzi 

pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 
8 

3. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje 

wychowanie przedszkolne w danym 

przedszkolu/oddziale przedszkolny , bądź 

uczęszcza do szkoły, w której mieści się oddział 

przedszkolny. 
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