
 
 

UCHWAŁA NR XXXIX/245/21 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

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 i 1378), art. 131 ust. 4-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Załącznik do uchwały Nr XXVIII/231/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów (Dz.Urz. 
Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r. poz. 1531) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 lutego 2021 r.

Poz. 947



Załącznik do uchwały Nr XXXIX/245/21 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

(załącznik do uchwały Nr XXVIII/231/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XXXIX/245/21 z dnia 23 lutego 2021 r.) 

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia kryterium 

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni 
opiekunowie pracują, studiują w trybie 

dziennym, prowadzą działalność 
gospodarczą lub gospodarstwo rolne. 

Kryterium stosuje się również do 
pracującego/studiującego rodzica 

samotnie wychowującego dziecko. 

10 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego 

o zatrudnieniu/prowadzeniu 
działalności 

gospodarczej/pobieraniu nauki w 
systemie dziennym 

Dziecko, którego jedno z 
rodziców/prawnych opiekunów 

pracuje, studiuje w trybie dziennym, 
prowadzi działalność gospodarczą lub 

gospodarstwo rolne. 

5 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o 

zatrudnieniu/prowadzeniu 
działalności 

gospodarczej/pobieraniu nauki w 
systemie dziennym 

Dziecko, które posiada rodzeństwo 
(punkt za każde z rodzeństwa). 1 

oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o liczbie posiadanych 

dzieci 
Liczba zadeklarowanych godzin w 

karcie zgłoszenia dziecka 
(dot. tylko przedszkoli/innych form 

wychowania 
przedszkolnego/oddziałów 
przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, które taką opiekę 
świadczą) – za każdą godzinę ponad 

bezpłatnie 5 godzin – 2 pkt 

max. 10 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego zawarte we wniosku 

dotyczące czasu pobytu dziecka w 
przedszkolu/innej formie 

wychowania przedszkolnego 
(powyżej 5 godzin) 
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