
UCHWAŁA NR VII.171.2017
RADY GMINY SPICZYN

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie 
do publicznych przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Spiczyn

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. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 
w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Gminy Spiczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Spiczyn:

1) Pozostawanie rodziców (prawnych opiekunów) lub samotnego rodzica (prawnego opiekuna) kandydata 
w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub 
praca we własnym gospodarstwie rolnym  – 2 pkt

2) Pozostawanie jednego rodzica (prawnego opiekuna) kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego 
działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub praca we własnym gospodarstwie 
rolnym  – 1 pkt

3) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 pkt

4) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły w tej samej miejscowości  – 1 pkt

5) Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów) / rodzica (prawnego opiekuna)  kandydata 
korzystania z pełnej oferty przedszkola tj. powyżej 9 godzin dziennie – 2 pkt

§ 2. Dokumentem  potwierdzającym  kryteria, o których mowa w § 1,  jest wypełnione oświadczenie 
stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spiczyn. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Spiczyn

Joanna Dejko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1589



Załącznik do Uchwały Nr VII.171.2017

Rady Gminy Spiczyn

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/y …………………………………….legitymujący

(Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

się dowodem osobistym Nr …………………………… wydanym przez

……………………………………….. oświadczam,  że wraz z dzieckiem

……………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko oraz data urodzenia  dziecka, kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego)

zamieszkuję ……………………………..............................................

(adres zamieszkania: miejscowość, numer domu/mieszkania)

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Samotnie/wspólnie* wychowuje wyżej wymienione dziecko,

2. Jestem/nie jestem* zatrudniona/y w :

…………………………………………………………………………….

(Nazwa i adres zakładu pracy) 

3. Prowadzę/nie prowadzę* własną działalność gospodarczą,

4. Pobieram/nie pobieram* naukę w systemie dziennym na

……………………………………………………………………………..

(Nazwa i adres uczelni)

5. Prowadzę/nie prowadzę*  własne gospodarstwo rolne

położone …………………………………………………………………

(miejsce gospodarstwa – miejscowość/gmina)

6. Posiadam/ nie posiadam* inne dzieci :

……………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko dziecka oraz miejsce w którym realizuje wychowanie przedszkolne, roczne 

……………………………………………………………………………..

przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny)

……………………………………………………………………………..

7. Deklaruję/ nie deklaruję* korzystanie z pełnej oferty przedszkola tj. powyżej 9 godzin dziennie.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………… ………………………………

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

*  zaznaczyć właściwe
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