
UCHWAŁA NR XXI/145/17
RADY GMINY ŁOMAZY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria do publicznego 
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Łomazy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art.131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59) Rada Gminy Łomazy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria brane pod uwagę 
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dotyczące dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Łomazy 
do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Łomazy:

1) dziecko podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego- 5 punktów;

2) dziecko posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole (zespole szkół) – 2 punkty;

3) dziecko kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym - 4 punkty;

4) rodzic/ rodzice dziecka pracują zawodowo lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Łomazy – 3 punkty;

5) deklarowany dzienny pobyt dziecka wynosi co najmniej 8 godzin – 5 punktów.

§ 2. Określa się kryteria, uwzględniane w rekrutacji uczniów - kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły, ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę 
Łomazy:

1) uczeń - kandydat posiada rodzeństwo w wybranej szkole ( zespole szkół) - 2 punkty;

2) uczeń – kandydat uczęszczał do przedszkola samorządowego lub oddziału przedszkolnego w wybranej 
szkole – 4 punkty;

3) rodzic/ rodzice ucznia - kandydata pracują lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Łomazy – 3 punkty.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 1 i § 2 zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomazy.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1540



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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Derlukiewicz
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          Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łomazy 
Nr XXI/  145  /17 

z dnia  30  marca 2017 r. 
 

1. Wykaz oświadczeń wymaganych do potwierdzenia kryteriów postępowania 

rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Łomazach i oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Huszczy 

 
……………………………………. 
 imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
………………………………………… 
numer i seria dokumentu tożsamości   

 
Oświadczenie 1 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam, że do przedszkola / szkoły podstawowej /klasy gimnazjalnej*1  

uczęszcza rodzeństwo   ……………………………………….… 
                                     (imię i nazwisko dziecka- kandydata) 

 
                                                       

…………………………………………….................. 
                                                                                          (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Łomazy, dn. …………………….….. 

   
(data) 

*1
 niepotrzebne skreślić  

 

Podstawa prawna: Art. 204 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r.  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe                         

(Dz. U. z 2017r., poz. 60) zgodnie z art.131, ust. 4 i 6 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) 

 
 
 
............................................................ 
imię i nazwisko wnioskodawcy 
 
………………………………........... 
numer i seria dokumentu tożsamości   

 
Oświadczenie 2 

 
       Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam,  że  pracuję zawodowo / prowadzę działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Łomazy
*2

. 

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

                                                                                          (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Łomazy, dn. …………………….….. 

   
(data) 

*2 niepotrzebne skreślić  

 

Podstawa prawna: Art. 204 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r.  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe                         

(Dz. U. z 2017r., poz. 60) zgodnie z art.131, ust. 4 i 6 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) 
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      …………………………………………. 
 imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
…………………………………………. 
numer i seria dokumentu tożsamości   

 
Oświadczenie 3 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
oświadczam,  
 

że dziecko  .................................................................będzie przebywało  w                

  
(imię i nazwisko  dziecka- kandydata)  

przedszkolu  co najmniej 8 godzin dziennie.  
 

…………………………………………….................. 
                                                                                          (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Łomazy, dn. …………………….….. 

   
(data) 

 
 

Podstawa prawna: Art. 204 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r.  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe                         
(Dz. U. z 2017r., poz. 60) zgodnie z art.131, ust. 4 i 6  ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) 

 
 
 
 

 

2. Wykaz oświadczeń wymaganych do potwierdzenia kryteriów 

postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej             

w Huszczy i Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Łomazach 

 
……………………………………. 
 imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
………………………………………… 
numer i seria dokumentu tożsamości   

Oświadczenie 1 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam, że    do przedszkola / szkoły podstawowej /klasy gimnazjalnej*1  

uczęszcza rodzeństwo   ……………………………………….… 
                                     (imię i nazwisko ucznia - kandydata) 

                                                   
     

…………………………………………….................. 
                                                                                             (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Łomazy, dn. …………………….….. 

   
(data) 

*1
 niepotrzebne skreślić  

 

Podstawa prawna: Art. 204 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r.  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe                         

(Dz. U. z 2017r., poz. 60) zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) 
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……………………………………. 
 imię i nazwisko wnioskodawcy 
 
………………………………………… 
numer i seria dokumentu tożsamości   

 
Oświadczenie 2 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,  
 

oświadczam, że  uczeń - kandydat ……………………………………….…  
     (imię i nazwisko ucznia - kandydata)   

 
uczęszczał do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej *1  

 
                                                       

…………………………………………….................. 
                                                                                          (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Łomazy, dn. …………………….….. 

   
(data) 

*1
 niepotrzebne skreślić  

 
Podstawa prawna: Art. 204 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r.  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe                         
(Dz. U. z 2017r., poz. 60) zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 
59) 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
 imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
………………………………………………… 
numer i seria dokumentu tożsamości   

 
Oświadczenie 3 

 
       Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam,  że  pracuję zawodowo / prowadzę działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Łomazy
*2

. 

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

                                                                                          (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Łomazy, dn. …………………….….. 

   
(data) 

*2 niepotrzebne skreślić  

 
 

Podstawa prawna: Art. 204 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r.  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe                         
(Dz. U. z 2017r., poz. 60) zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) 
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