
 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/260/2017 
RADY GMINY ŁUKÓW 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łuków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 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 uchwala, co następuje: 

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

1) pozostawanie obojga rodziców dziecka w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, 
rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 5 pkt. 

2) zadeklarowanie przez rodziców kandydata czasu jego pobytu w przedszkolu w wymiarze: ·9 i więcej 
godzin dziennie – 5 pkt. ·8 godzin dziennie – 4 pkt. ·7 godzin dziennie – 3 pkt. ·6 godzin dziennie – 2 pkt. 

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub najbliższej szkoły – 3 pkt. 

4) zatrudnienie rodzica w placówce oświatowej na terenie Gminy Łuków – 2 pkt. 

5) wskazanie danego przedszkola jako tzw. „pierwszy wybór” – 1 pkt. 

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

1) oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub rolniczej (załącznik nr 1). 

2) deklaracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu wpisana we wniosku o przyjęcie do przedszkola. 

3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do najbliższej szkoły (załącznik nr 2). 

4) oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu w placówce oświatowej na terenie Gminy Łuków 
(załącznik nr 3). 

5) wniosek o przyjęcie do przedszkola w przypadku wskazania danej placówki jako „pierwszy wybór”. 

6) oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim lub sprawującej 
opiekę (załącznik nr 4). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łuków. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łuków 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łuków 

 
 

Tadeusz Federczyk 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/260/2017 

Rady Gminy Łuków 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub rolniczej  

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

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

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ..................................................................................................... 

wydanym przez ............................................................................................................................................... 

*Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w: 

................................................................................................................................................................. lub 

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

................................................................................................................................................................... lub 

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

 lub 

*Oświadczam, że jestem rolnikiem (pow. gospodarstwa w ha): .................................................................... 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia. 

 

..............................., dnia ...............................  ............................... 

        (czytelny podpis) 

*Zaznaczyć właściwą odpowiedź

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 1865



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/260/2017 

Rady Gminy Łuków 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do najbliższej szkoły  

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

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

legitymująca/y się dowodem osobistym nr 
....................................................................................................... 

wydanym przez 
................................................................................................................................................ 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka): 

......................................................................................................,   (data urodzenia) .................................... 

w ............................................................................................uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły 

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

(adres, nazwa placówki) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia. 

 

..........................., dnia ...........................    ........................... 

         (czytelny podpis)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/260/2017 

Rady Gminy Łuków 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w placówce oświatowej na terenie Gminy Łuków  

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

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

legitymująca/y się dowodem osobistym nr 
....................................................................................................... 

wydanym przez 
................................................................................................................................................ 

Oświadczam, że jestem zatrudniona/y na umowę o pracę na czas 
................................................................... 

w: ..................................................................................................................................................................... 

(adres, nazwa placówki) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia. 

 

.........................., dnia ..........................    .......................... 

         (czytelny podpis)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/260/2017 

Rady Gminy Łuków 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 Oświadczenie osoby wykonującej władzę rodzicielską, pieczę zastępczą nad małoletnim 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: .................................................................................................................... 

·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: .................................................................................................................... 

 lub 

*Oświadczam, że sprawuję opiekę nad małoletnimi: 

·Imię i nazwisko dziecka: .................................................................................................................... 

Data urodzenia: .................................................................................................................... 

·Imię i nazwisko dziecka: .................................................................................................................... 

·Data urodzenia: .................................................................................................................... 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia. 

 

 

........................., dnia .........................   ......................... 

        (czytelny podpis) 

*Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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