
UCHWAŁA NR XXVIII/266/2017
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 

tych kryteriów

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, z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59) - Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce:

1) dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej znajduje się w obwodzie określonym do 
spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka lub w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka – 
12 punktów

2) osoba samotnie wychowująca dziecko lub oboje rodzice / prawni opiekunowie wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą -  4 punkty,

3) rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Niemce i odprowadzają podatek dochodowy od 
osób fizycznych na rzecz Gminy Niemce  w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 4 punkty,

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 
3 punkty,

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły – 2 punkty.

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

1) oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej 
opiekę (załącznik Nr 1).

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności 
gospodarczej (załącznik Nr 2),

3) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Niemce i rozliczaniu podatku od osób fizycznych  na 
rzecz Gminy Niemce w II Urzędzie Skarbowym w Lublinie (załącznik Nr 3),
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4) oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata, w przedszkolu 
pierwszego wyboru oraz o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub 
szkoły w obwodzie zamieszkania (załącznik Nr 4),

5) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem ( załącznik Nr 5).

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/252/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

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

 

Przewodniczący Rady  
Gminy Niemce

Sławomir Mroczek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/266/2017

Rady Gminy Niemce

z dnia 29 marca 2017 r.

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

Imię i  nazwisko – rodzica/ prawnego opiekuna kandydata

………………………………………………………………

Numer i seria dokumentu tożsamości 

Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską,
pieczę zastępczą nad małoletnim

lub sprawującej opiekę
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

* Oświadczam, że sprawuję władzę rodzicielską nad małoletnimi:

- imię i nazwisko dziecka …..........................................................data urodzenia .....................

- imię i nazwisko dziecka ..............................................................data urodzenia .....................

- imię i nazwisko dziecka ..............................................................data urodzenia .....................

- imię i nazwisko dziecka ..............................................................data urodzenia .....................

lub

* Oświadczam, że sprawuję pieczę zastępczą nad małoletnimi:

- imię i nazwisko dziecka …..........................................................data urodzenia .....................

- imię i nazwisko dziecka ............................................................ data urodzenia ......................

- imię i nazwisko dziecka ............................................................ data urodzenia ......................

- imię i nazwisko dziecka ............................................................ data urodzenia ......................

lub

* Oświadczam, że sprawuję opiekę nad małoletnimi:

- imię i nazwisko dziecka …..........................................................data urodzenia .....................

- imię i nazwisko dziecka ..............................................................data urodzenia .....................

- imię i nazwisko dziecka ............................................................ data urodzenia ......................

- imię i nazwisko dziecka ............................................................ data urodzenia ......................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

   miejscowość, data                                                             Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/266/2017

Rady Gminy Niemce

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                      
o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej                              * 
Zaznaczyć właściwą odpowiedź

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

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

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

przez .........................................................................................................................................

* Oświadczam, że jestem zatrudniona/y na podstawie umowy cywilnoprawnej w ................

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

lub

* Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne ...................................................................

lub

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

……………………………………………………………………………………………..

lub

* Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą .......................................

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

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym
i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

  miejscowość, data                                           Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/266/2017

Rady Gminy Niemce

z dnia 29 marca 2017 r.

……………………………………...........

                Imię i  Nazwisko 

rodzica kandydata/prawnego opiekuna

……………………………………………

Numer i seria dokumentu tożsamości 

…………………………………….........

                Imię i  Nazwisko 

rodzica kandydata/prawnego opiekuna

……………………………………………

Numer i seria dokumentu tożsamości 

Oświadczenie
o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Niemce                                                                                         

i rozliczaniu podatku od osób fizycznych dla Gminy Niemce
* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam(y), że jako rodzic(e) / prawny(i) opiekun/opiekunowie* dziecka:

…………………………………………………………………….

Imię i nazwisko kandydata

Mieszkam/y na terenie gminy Niemce i rozliczam/y  podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie 
skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Niemce, którym jest II Urząd Skarbowy 
w Lublinie.

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym
i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

                         Data Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

………….……………………………          ……….…………………………………………   .                                       
Data                                              Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/266/2017

Rady Gminy Niemce

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/ów/opiekunów prawnych

o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata, 

w przedszkolu pierwszego wyboru oraz 

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły w obwodzie zamieszkania

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

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

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

legitymująca/y się dowodem osobistym seria …………..nr ......................... wydanym przez

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

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka:..........................................................................

                                                                                                    Imię i nazwisko kandydata 

data urodzenia: ...................................... w ................................................…………………..

·Kontynuuje edukację przedszkolną w .........................................................................……...

                                                                                                   Adres i  nazwa placówki

·uczęszcza do funkcjonującego w pobliżu żłobka lub szkoły w obwodzie zamieszkania

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

Adres i  nazwa placówki

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym
i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

......................................                                         ..........................................................              
miejscowość, data                                                                           Czytelny podpis rodzica/prawnego 
opiekuna
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/266/2017

Rady Gminy Niemce

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

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

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

legitymująca/y się dowodem osobistym seria …………..nr ......................... wydanym przez

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

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko: ........................................................................

                                                                                                Imię i nazwisko dziecka

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym
i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

miejscowość, data                                                                Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
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