
UCHWAŁA NR XXV/130/2017
RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stoczek Łukowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. 
poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stoczek Łukowski :

1) Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów) kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola tj. 
9 godzin dziennie i 3 posiłków – 10 punktów;

2) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola w Stoczku Łukowskim – 6 punktów;

3) Zatrudnienie jednego z rodziców kandydata lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty;

4) Zatrudnienie jednego z rodziców kandydata lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej na 
terenie miasta Stoczek Łukowski – 2 punkty.

2. Kryteria określone w pkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) pkt 1 - potwierdzenie dyrektora przedszkola na podstawie informacji rodzica/ów dotyczącej deklarowanego 
czasu pobytu dziecka w przedszkolu (do 5 godzin i 9 godzin) zawartej we wniosku;

2) pkt 2 - potwierdzenie dyrektora przedszkola na podstawie dokumentacji znajdującej się w przedszkolu;

3) pkt 3 i pkt 4 - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Artur Piskorz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1406



                                                                                    Załącznik do uchwały Nr XXV/130/2017 

                                                                                    Rady Miasta Stoczek Łukowski 

                                                                                    z dnia 29 marca 2017 r. 

 

……………………………………………………                                                                                                  

imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) 

……………………………………………………                                                                        

(adres zamieszkania) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, 

że: 

 jestem zatrudniona/y w  …………………………………………………………… 

lub 

 jestem osobą uczącą się w systemie dziennym  ……………………………………. 

          lub 

 prowadzę działalność gospodarczą ………………………….................................... 

           

                                         

 

 

 

Stoczek Łukowski, dnia ……………….                           …………………………………..                           

                                                                      ( czytelny podpis  ) 

 

 zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1406


		2017-03-31T12:55:24+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




