UCHWAŁA NR XXXV/326/17
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Puławy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r.
poz. 446 z późn.zm.) i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz.59) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się kryteria oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Puławy:

L.p.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium w punktach

1.

Zadeklarowany czas pobytu kandydata
w przedszkolu- 8 godzin dziennie
2.
Zadeklarowany czas pobytu kandydata
w przedszkolu – powyżej 8 godzin dziennie
3.
Obydwoje rodzice/prawni opiekunowie
pracują/studiują
w systemie stacjonarnym
4.
Aktualne uczęszczanie rodzeństwa kandydata do
publicznego przedszkola lub oddziału żłobkowego
5.
Kandydat w czasie postępowania rekrutacyjnego
uczęszcza do publicznego oddziału żłobkowego
6.
Kandydat w czasie postępowania rekrutacyjnego
uczęszcza do publicznego oddziału żłobkowego
w przedszkolu do którego prowadzona jest
rekrutacja
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

2
5
6
3
2
4
20

2. Spełnienie warunków wymienionych w ust. 1 pkt. 1- 6 rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają w:
1) pkt 1 - 2 w złożonym wniosku o przyjęcie do przedszkola;
2) pkt 3 - 6 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy
Bożena Krygier
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXV/326/17
Rady Miasta Puławy
z dnia 23 lutego 2017 r.
………………………………………………
………………………………………………
imię/imiona i nazwisko
– rodzica-ów/prawnych opiekunów kandydata

…………………………………………….
adres zamieszkania
………………………………………………………
………………………………………………………
numer/y i seria dokumentu tożsamości
rodzica-ców/prawnych opiekunów

Oświadczenie
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 1, oświadczam, że:
/wybrać właściwy tekst/
1. Jesteśmy/nie jesteśmy zatrudnieni/ studiujemy /nie studiujemy w systemie stacjonarnym 2 w:
a. .....................................................................................................................................................
b. .....................................................................................................................................................
2. Brat/siostra 2
…………………………………………………………………………………………………..
uczęszcza/nie uczęszcza do Miejskiego Przedszkola nr……… w Puławach/Żłobka Miejskiego z
Oddziałami Żłobkowymi w Puławach2.
3. Kandydat w czasie rekrutacji uczęszcza/nie uczęszcza2 do Żłobka Miejskiego z Oddziałami
Żłobkowymi w Puławach.
4. Kandydat w czasie rekrutacji uczęszcza/nie uczęszcza2 do Żłobka Miejskiego z Oddziałami
Żłobkowymi w Puławach w przedszkolu do którego prowadzona jest rekrutacja.

…………………………..
Data

……………………………………………..
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

______________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy o Prawo Oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
1

2

niepotrzebne skreślić
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