
UCHWALA NR 111/15/15
RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) oraz art. 20c ust.4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), Rada Miasta Lubartów u c h wal a, co następuje:

§ l. Ustala się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lubartów:

l) dziecko, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - 4 pkt.

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola - 2 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.

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

- oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności
gospodarczej (załącznik nr l),

- kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców
kandydata (załącznik nr 2),

- oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą lub sprawującej opiekę (załącznik nr 3).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

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

Przewodniczący ad~asta
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Załącznik Nr l
do Uchwały Nr IIIIl5115
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu

działalności gospodarczej

Ja, niżej podpisany .
zamieszała/y .
legitymującaly się dowodem osobistym nr wydanym przez
................................................................................................................
*oświadczam, 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 gospodarczą

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Lubartów, dnia .

(czytelny podpis)

*zaznaczyć (uzupełnić) właściwą odpowiedź
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IIl/151l5
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku.

DEKLARACJA
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Data złożenia deklaracji r.
Wypełnia przedszkole

Potwierdzam wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym .

w Przedszkolu Miejskim Nr w Lubartowie 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 przedszkolu

w godzinach od do .

podpis matki/ opiekuna prawnego podpis ojca /opiekuna prawnego

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

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

miejscowość zamieszkania ulica, nr domu/nr mieszkania

DANE RODZICÓW/PRA WNYCH OPIEKUNÓW

imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna prawnego nr telefonu/e-mail

imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego nr telefonu/e-mail
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym

podpis matki! opiekuna prawnego podpis ojca /opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 23 ust. l pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym potwierdzeniu woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2014/2015.
Administratorem danych jest dyrektor przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Mam świadomość
przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję
dobrowolnie.

podpis matki! opiekuna prawnego podpis ojca /opiekuna prawnego

UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze
z przedszkola do domu i upoważniam do odbioru dziecka z przedszkola przez następujące osoby:

I .
Imię i nazwisko numer dowodu tożsamości stopień pokrewieństwa

2 .
Imię i nazwisko numer dowodu tożsamości stopie I) pokrewieństwa

3 , .
Imię i nazwisko numer dowodu tożsamości stopień pokrewieństwa

podpis matki! opiekuna prawnego podpis ojca /opiekuna prawnego
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IIIIl51l5
Rady Miasta Lubartów
z dnia 29 stycznia 2015 roku.

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 .

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Lubartów, dnia .
(czytelny podpis)

*zaznaczyć (uzupełnić) właściwq odpowiedź
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