
 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/232/2021 
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych 

dla których organem prowadzącym jest gmina Trąbki Wielkie 

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 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 poz. 910 ze zm.), 

Rada Gminy Trąbki Wielkie 
uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola 
w Gminie Trąbki Wielkie: 

1) pozostawanie obojga rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich 
działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie 
dziennym – 10 punktów, 

2) rodzeństwo kandydata – będzie uczęszczało do przedszkola w roku szkolnym, na który przeprowadzana 
jest rekrutacja oraz ubiega się o przyjęcie do przedszkola (dla rodzeństwa kandydatów) „kandydat, który 
zostanie zgłoszony do przedszkola jednocześnie ze swoim rodzeństwem” – 5 punktów, 

3) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu – 10 punktów 

4) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni (oboje) albo w przypadku rodzica/opiekuna samotnie 
wychowującego dziecko ten rodzic/opiekun prawny zamieszkuje na terenie gminy Trąbki Wielkie 

i jednocześnie wskazuje ten adres zamieszkania w roku rekrutacji, w rozliczeniu podatku od osób fizycznych 
za poprzedni rok podatkowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim – 10 punktów, 

5) dziecko sześcioletnie mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej, na którego terenie przedszkole ma 
swoją siedzibę – 60 punktów, 

6) dochód rodziny: 

a) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 100 % kwoty, o której mowa 

w art. 5 ust. 1ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 111z póź. zm.) – 5 punktów, 
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b) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi od 101% do 150% kwoty, o której mowa 
w art. 5 ust. 1ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 111z póź. zm.) – 3 punkty, 

c) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi od 150% do 200% kwoty, o której mowa 

w art. 5 ust. 1ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 111z póź. zm.) – 1 punkt, 

d) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi powyżej 200 % kwoty, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 111z póź. zm.)  – 0 punktów, 

§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 
przedszkolnych 

w szkołach podstawowych w Gminie Trąbki Wielkie: 

1) kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 60 punktów, 

2) kandydat w roku, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 5 lat – 30 punktów, 

3) pozostawanie obojga rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich 
działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie 
dziennym – 15 punktów, 

4) kandydat zamieszkuje w miejscowości, należącej do obwodu szkoły podstawowej, 

w której mieści się oddział przedszkolny – 5 punktów. 

§ 3. Określa się wzór dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 tj.: 

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego 
przedszkola - załącznik nr 1, 

2) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej 
lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 2, 

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o dochodzie na osobę w rodzinie  – załącznik nr 3. 

4) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o odprowadzanym podatku dochodowym od osób fizycznych wg 
właściwości – załącznik nr 4. 

§ 4. Określa się wzór dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2 tj.: 

1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej 
lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 2, 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLVII/337/2018 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest gmina Trąbki Wielkie. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Leszczyński 
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Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  

do tego samego przedszkola  

 

 

 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka - kandydata do przedszkola 

 

(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka)….…………………………………………..……… 

(data urodzenia rodzeństwa dziecka) …….………………………………….…………… 

uczęszcza do ............................................................……………………………........... 

(adres, nazwa placówki, oddział) 

i będzie uczęszczał/a w kolejnym roku szkolnym.  

      

 

 

…………., dnia……………………. 

 

 

         (czytelny podpis)  

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/232/2021

Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 23 lutego 2021 r.
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lup 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pobieraniu nauki w systemie dziennym 
 

Ojciec 

 

Ja niżej podpisany...................................................................... 

 

zamieszkały............................................................................. 

 

legitymujący się dowodem osobistym nr..................wydanym przez............................. 

 

- *Oświadczam, że jestem zatrudniony w ....................................................................................................................................... 

 

lub 

- *Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym  

..................................................................................................................................... . 

 

lub 

- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą 

................................................................................................................................. .... 

 

lub 

- *Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne  

............................................................................................................................. ........ 

 

 

…………., dnia.........................         (czytelny podpis) 

 
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 
 

 

Matka 

 

Ja niżej podpisana...................................................................... 

 

zamieszkała............................................................................. 

 

legitymująca się dowodem osobistym nr..................wydanym przez............................. 

 

- *Oświadczam, że jestem zatrudniona w .............................................................................. ......................................................... 

 

lub 

 

- *Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym 

……………......................................................................................................................  

 

lub 

- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą 

………………....................................................................................... ........................... 

 

lub 

- *Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne 

 ..................................................................................................................................... 

 

 

 

…………., dnia................ ..................................... 

 

(czytelny podpis) 
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/232/2021

Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 23 lutego 2021 r.
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o dochodzie na osobę w rodzinie 

 

 

Ja niżej podpisana/y………………………………………………………………….. 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………….. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………………….. 

wydanym przez ……………………………………………………………………….. 

świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,  

Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich sześciu miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku, na osobę w rodzinie wyniósł ………..….… złotych.  

Słownie …………………………………………………………………. 

 

 

 

…………………….                                                                        ……………………… 

(miejscowość, data)                 (podpis) 

 

 

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  

w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/232/2021

Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 23 lutego 2021 r.
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….................................................. 

/imię i nazwisko rodzica*/ 

 

…................................................. 

/adres zamieszkania rodzica*/ 

 

 

Oświadczenie** 

Oświadczam, że odprowadziłem/am/ podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok 

podatkowy wg właściwości zamieszkania w gminie Trąbki Wielkie tj. w Urzędzie Skarbowym w 

Pruszczu Gdańskim  

 

 

       …............................................... 

            /podpis/ 

 

 

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte 

w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 29 października 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

 

* Przez rodzica należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

** Oświadczenie powinien złożyć każdy z rodziców 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/232/2021

Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 23 lutego 2021 r.
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