UCHW ALA NR XIX/158/2020
RADY MIAST A LUBARTÓW
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie

ustalenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli oraz
przedszkolnych
w szkołach podstawowych
prowadzonych
przez Miasto Lubartów

Na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
z 2020 r. poz.713)
oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy
z 2019 r. poz. 1148 z późno zm.) Rada Miasta Lubartów

§ l. Ustala
przedszkolnych

8 marca
1990 roku o samorządzie
z dn. 14 grudnia 2016 r. - Prawo
uchwala, co następuje:

się kryteria w postępowaniu
rekrutacyjnym
do publicznych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów:

I) dziecko, którego oboje rodzice / prawni opiekunowie
wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
gospodarczą - 4 pkt;

oddziałów

gminnym
Oświatowe

przedszkoli

oraz

(Dz. U.
(Dz.U.

oddziałów

lub rodzic samotnie wychowujący
dzieci, pracują,
uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola - 3 pkt;
3) dziecko, którego jeden z rodziców / prawnych opiekunów pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą a drugi rodzic poszukuje pracy
-2 pkt;
4) miejsce
4 pkt;

zamieszkania

jest jednocześnie

miejscem

składania

rocznych

deklaracji

podatkowych

rodziców

-

5) dziecko poddane obowiązkowym
szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy
do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego - 2 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia
I) oświadczenie rodziców o pobieraniu
gospodarczej (załącznik nr I);
2) kopia deklaracji o kontynuowaniu
kandydata (załącznik nr 2);
3) oświadczenie

osoby wykonującej

kryteriów,

nauki w systemie dziennym,
wychowania

przedszkolnego

władzę rodzicielską,

o których mowa w § I tj.:
o zatrudnieniu

lub prowadzeniu

w tym przedszkolu

pieczę zastępczą

złożona

lub sprawującej

działalności

przez rodziców

opiekę (załącznik

nr

3);
4) kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego
5) oświadczenie

osoby wykonującej

rodziców;

władzę rodzicielską

o szczepieniach

ochronnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII138/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Lubelskiego.
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14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Strona 2

Załącznik Nr I
do Uchwały Nr XIX1158/2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

o pobieraniu

OŚWIADCZENIE
RODZICÓW
nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu
działalności gospodarczej

lub prowadzeniu

Ja, niżej podpisany

.

zamieszała/y

.

legitymująca/y

*oświadczam,

się dowodem osobistym

nr

wydanym przez

że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym

w

.
(wpisać nazwę uczelni - kierunek)

lub
"oświadczam,

że jestem zatrudniona/y

w

lub
*oświadczam,

że prowadzę działalność

Lubartów, dnia

gospodarczą

.
(czytelny podpis)

*zaznaczyć (uzupełnić) właściwq odpowiedź
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/158/2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

DEKLARACJA
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Data złożenia deklaracji

r.
Wypelnia przedszkole

Potwierdzam
w Przedszkolu

wolę kontynuowania

wychowania

Miejskim Nr

przedszkolnego

w Lubartowie

w roku szkolnym

przez moje/nasze

.

dziecko:

Imię i nazwisko dziecka

data i miejsce urodzenia dziecka

Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych
w godzinach od

do

podpis matki/ opiekuna prawnego

w przedszkolu

.

podpis ojca /opiekuna prawnego

W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka i rodziców proszę o wypełnienie karty danych
teleadresowych
ADRES ZAMIESZKANIA

DZIECKA

miejscowość zamieszkania

DANE RODZICÓWIPRA

ulica, nr domu/nr mieszkania

WNYCH OPIEKUNÓW

imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna

imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/158/2020
Rady Miasta Lubartów
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE OSOBY WYKONUJĄCEJ WŁADZĘ RODZICIELSKĄ,
PIECZĘ ZASTĘPCZĄ LUB SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ

.Ja niżej podpisana/y

.

zamieszkała/y

.

legitymująca/y

się dowodem osobistym

nr

.

wydanym przez

*oświadczam,

.

że sprawuję władzę rodzicielską

nad małoletnimi

- imię i nazwisko dziecka

.

data urodzenia

.

* oświadczam,

że sprawuję pieczę zastępczą nad małoletnimi

- imię i nazwisko dziecka

.

data urodzenia

.

oświadczam,

że sprawuję opiekę nad małoletnimi

- imię i nazwisko dziecka

.

data urodzenia

.

Lubartów, dnia

.
(czytelny podpis)

*zaznaczyć (uzupełnić) właściwq odpowiedź
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Wyniki głosowania
Głosowano w sprawie: ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów,
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr
Jaworski, Maria Kozak, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichańczuk,
Wiesława Romańska-Serwin, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Jacek Mikołaj Tomasiak, Andrzej
Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tomasz Krówczyński
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusyk
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