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UCHWALA Nr ........
RADY MIASTA LUBART6W
z

w sprawie:

dnia ............

ustalenia kryteri6w

2020 r.

w postgpowaniu rekrutaryjnym do publicznych

przedszkoli oraz oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych
pmez Miasto Lubart6w

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnra 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym (Dz.rJ.22019 r. poa.506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art.13l ust.4 i 6 ustawy
z dn. 14 grudnia 2(116 r. - Prawo Oswiatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. ll48 z p6in.zrn.) Rada
Miasta Luban6w uchwala, co nastgpuje:
$1

Ustala sig kryteria w postgpowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz
oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Lubart6w:
1) dziecko, kt6rego oboje rodzice / prawni opiekunowie pracuj4, wykonuj4 pracA na
podstawie umowy cywilnoprawnej, :uczq sig w trybie dziennym, prowadzq dzialalnoS6
gospodarczq - 4 pkt.
2) rodzeristwo dziecka uczQszcza do tego samego przedszkola - 3 pkt.
3) dziecko, kt6rego jeden zrodzic6w / prawnych opiekun6w pracuje, wykonuje pracA na
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy sig w trybie dziennym, prowadzi dzialalnoS6
gospodarcz4 a drugi rodzic poszukuje pracy -2 pkt.
4) miejsce zamieszkania jest jednoczeSnie miejscem skladania rocznych deklaracji
podatkowych rodzic6w - 4 pkt.

5) dziecko poddane obowi4zkowym

szczepieniom ochronnym okreSlonym w

w sprawie obowipkolvych szczepiefi ochronnych

lub
dziecko, u kt6rego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do dlugotrwalego
odroczenia obowipkowego szczepienia ochronnego - 2 pkt.

rozporzqdzeriu ministra

$2
Okresla sig dokumenty niezbgdne do potwierdzeniakryteri6w, o kt6rych mowa w $ I tj.:
- oSwiadczenie rodzic6w o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub
prowadzeniu dzialalnoSci gospodarczej (zalqcznik nr 1);
- kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu zlohona
przez rodzic6w kandydata (zal4cznik tr 2);
- oSwiadczenie osoby wykonuj4cej wNadzE rodzicielskq, pieczg zastgpcz4lub sprawuj4cej
opiekg (za\1cznknr 3).
- kserokopig pierwszej strony zeznatiapodatkowego rodzic6w.
- o6wiadczenie osoby wykonuj4cej wladzg rodzicielsk4 o szczepieniach ochronnych.

$3
Traci moc uchwala nr III/15/15 Rady Miasta Lubart6w z dnia29 stycztia2015 r. w sprawie
ustalenia kryteri6rv w postgpowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oruz
oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubart6w.

s4
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Lubart6w.

$s
Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa Lubelskie go.

PRZEWODNICZ.TCY

RADY MIASTA
Grzegorz Gregorowicz
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Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr..........
Rady Miasta Lubart6w

zdn..

oSwnpCZENIE RODZICOW
o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu
dzialalno6ci gospodarczej

Ja,ruhej podpisany.
zanieszalaly
legitymujqca/y sig dowodem osobistym

nr.....

.. wydanym przez

*oSwiadczam, ze jestem osob4 uczqcqsig w systemie dziennym

w.....
(wpisa6 nazwQ uczelni - kierunek)
lub
* oSwiadczam, 2e jestem zatrudnion aly w

lub
*o

Swiadczam, 2e prowad zg dzialalno 36 go spod ar czq

Jestem Swiaclomy,cdpowiedzialnoScikamej zazlohenie falszywego oSwiadczenia

Lubart6w, dnia..
(czytelny podpis)

*

zaznac zyt (uzupe

lnit )

v,l ai ciw' q odpow

ie

di

Zal1cznikNr 2 do Uchwaty Nr...... ....
Rady Miasta Lubart6w

zdn..

DEKLARACJ,A'
o hontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Data zhcZenia

deklaracji

.... ........ r.
Wypelnia przedszkole

Potwierdzam wolg kontynuowania wychowania przedszl<olnego w roku szkolnym

w Przedszkolu Miejskim

Nr

..

.. ...

w Lubartowie przez moje/nasze dziecko:

lmiq i nazwisko dziecka

data i miejsce urodzenia dziecka

Wstgpnie deklarujg, 2e dziecko bgdzie korzystalo z opieki

i

zajgt organizowanych

w przedszkolu

w

godzinach od

.

.... do

podpis ojca iopiekuna prawnego

podpis matki/ opiekuna prawnego

W celu aktualizacji i uzupelnienia danych dziecka i nodzic6w proszg o wypelnienie
karty danych teleadresowych
ADRES ZAMI ESZKANIA DZI ECKA

ulica, nr domu/nr mieszkania

miejsc:owoS6 zamieszkania

DAN E RODZICOW/PRAWNYCH OPI EKU NOW

ffi ; ;il.r",riri iii";i;ilk;;;

;;;s;

imiq i nazvrisko ojc;a dzieck,a/opiekuna prawnego

nr telefonu/e-mail

nr telefonu/e-mail

Z"alqcznikNr 3 do Uchwaty Nr... ... ....
Rady Miasta Lubart6w

zdn..

o SwLq,DczENIE osoBy wyKoNUJ.tcE J wL ADZ\, RoDZICIELSKA,
PTECZ\I ZAST4PC Z4 LUB SPRAWUJACEJ OPTEK4
JaruZej podpisana/y

zanieszkalaly....
legitymuj4ca/y sig dowodem osobistym nr ....
wydanym
pfzez.
*

oSwiadczam, ze sprawuj g wladzg rodzicielsk4 nad maloletnimi

- imig i nazwisko dziecka
data urodzenia....

*

oSwiadczann, 2e sprawujg pieczE zaslgpczq nad malolettnimi

- imig i nazw'isko clziecka
data urodzenia.
oSwiadczam, 2e sprawujg opiekg nad maloletnimi

- imig i nazwisko dziecka
data urodzenia....
Jestem Swiacloma/'y odpowiedzialnoSci kamej za zloZenie falszywego o5wiadczenia

Lubart6w, dnia
(czyte,lny podpis)

*zaznaczyt (uzupelnit)

w'

laiciw q odpowiedi

UZASADNIENIE

Do przedszkola przyjmowane s4 dzieci zamieszkale na terenie danej gminy zgodrie

z
kryteriami zawartymi w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oSrviatowe.
W przypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie postgpowania
rekrutacyjnego lub jeSli po zakoiczeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, rada gminy upowaZniona jest jako organ ;prowadz4cy do okreSlenia kryteri6w
branych pod uwagg na drugim etapie tzw. kryteri6w samorz4dowych/ gminnych . Mogq mie6
one r62n4 wagg. Rada gminy okreSla tez dokumenty niezbgdne do potwierdzenia ich
spelnienia. Wskazane w projekcie uchwaly kryteria i z;al4czniki s4 powielone z poprzedniej
likwidowanej uchwaly rc lllll5ll5 Rady Miasta Lulbart6w z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zmieniono jedynie na wniosek dyrekcji przedszkoli punktacjg $ 1 pkt 2) z zapisu 2 pkt na

3pkt.Dodanow$lpkt4i5.Zmienionopodstawgprawn4zustawyosystemieoSwiatyna

ustawg

- Prawo oSwiatowe.
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