
UCHWAŁA NR XXIX/210/17
RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoczek Łukowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Stoczek Łukowski :

1. Pozostawanie przez rodzica/ów, opiekuna/ów w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności 
rolniczej lub gospodarczej, pobieranie nauki w systemie dziennym -kryterium stosuje się również do rodzica 
samotnie wychowującego dziecko – 4 pkt.

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej – 2 pkt.

3. Rodzina dziecka korzysta ze świadczeń opieki społecznej lub jest objęta nadzorem kuratorskim albo 
wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt.

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

1. Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności rolniczej bądź gospodarczej lub pobieraniu nauki 
w systemie dziennym (załącznik Nr 1);

2. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej (załącznik Nr 2);

3. Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim 
albo wsparciem asystenta rodziny (załącznik Nr 3).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1914



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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stoczek Łukowski

Witold Dadacz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1914



 

 

 

 Załącznik Nr 1 

 do uchwały Nr XXIX/210/17     

 Rady Gminy Stoczek Łukowski       

 z dnia 28 marca 2017 r.     

 

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności rolniczej bądź gospodarczej,  

lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………… 

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

…………………………………… 

- Oświadczam, że: 

□  jestem zatrudniona/y w
*
 ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

lub 

□ prowadzę działalność rolniczą/ gospodarczą
*
 …………………………................................. 

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

□ jestem osobą uczącą się w systemie dziennym 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………, dnia ………………….…….                                  ………………………… 

* właściwe zaznaczyć                                                                                      ( czytelny podpis ) 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 1914



 

 

 

 Załącznik Nr 2 

 do uchwały Nr XXIX/210/17     

 Rady Gminy Stoczek Łukowski       

 z dnia 28 marca 2017 r.     

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do  

 przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………. 

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka ( imię i nazwisko dziecka )……………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

uczęszcza  w roku szkolnym …………………………………………………………………  

do …………………………………………………………………………………………… 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………….……, dnia ………………….…….                              ..…………………………   

* właściwe zaznaczyć                                                                              ( czytelny podpis ) 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 1914



 

 

  

 Załącznik Nr 3 

 do uchwały Nr XXIX/210/17     

 Rady Gminy Stoczek Łukowski       

 z dnia 28 marca 2017 r.     

 

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, o objęciu rodziny 

nadzorem kuratorskim albo wsparciem asystenta rodziny 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………… 

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

………………………………………. 

oświadczam, że rodzina dziecka………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

korzysta ze: 

□  świadczeń pomocy społecznej, 

□ jest objęta nadzorem kuratorskim, 

□ jest objęta wsparciem asystenta rodziny 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………, dnia ………………….…….                     ………………………………              

* właściwe zaznaczyć                                                                            ( czytelny podpis ) 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 1914
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