
UCHWAŁA NR VII.172.2017
RADY GMINY SPICZYN

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
szkół 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.133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (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 odpowiadającą im liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spiczyn dla 
kandydatów spoza obwodu tych szkół:

1) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole do której przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne - 3 pkt.

2) Rodzice (prawni opiekunowie) lub samotny rodzic (prawny opiekun) kandydata jest zatrudniony lub 
prowadzi działalności gospodarczą na terenie obwodu szkoły  – 2 pkt.

3) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły – 2 pkt.

4) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły lub przedszkola w tej samej miejscowości  – 1 pkt.

5) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/ opiekunów 
prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki - 1 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. 1590



Załącznik do Uchwały Nr VII.172.2017

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 szkoły)

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

(adres zamieszkania: miejscowość, numer domu/mieszkania)

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Wyżej wymienione dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego/szkoły*

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

(należy podać nazwę szkoły podstawowej)

2. Jestem/nie jestem* zatrudniona/y na terenie obwodu szkoły:

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

(Nazwa i adres zakładu pracy)

3. Prowadzę/nie prowadzę* własną działalność gospodarczą na terenie obwodu szkoły:

…………………………………………………………………………….

(Nazwa i adres prowadzenia działalności)

4. Posiadam/ nie posiadam* inne dzieci :

……………………………………………………………………………..

     ( Imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz miejsce, w którym realizuje/ą wychowanie 
przedszkolne, 

……………………………………………………………………………..

przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

5. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni mojego dziecka (babcia, dziadek), którzy  wspierają 
rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi:

……..………………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………

( należy podać nazwisko i imię oraz adres zamieszkania )

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………… ………………………………
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( miejscowość i data) (czytelny podpis)

*  niewłaściwe skreślić
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