
UCHWAŁA NR XXXII/243/17
RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych 

form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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),  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
tych kryteriów – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Ilekroć w załączniku do uchwały jest mowa o:

a) rodzicach, -  należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby /podmioty/ sprawujące pieczę 
zastępczą nad dzieckiem,

b) przedszkolu – należy przez to rozumieć wszystkie formy wychowania przedszkolnego określone w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Ewa Janus

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 1884



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/243/17

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 24 marca 2017 r.

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia 
kryteriów

1.
Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują 
pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, 
uczą się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub działalność 
gospodarczą.
Kryterium stosuje się również do rodzica 
samotnie wychowującego dziecko.

6 Oświadczenie
rodziców /- ca/

2. Tylko jeden z rodziców kandydata pracuje, 
wykonuje pracę na podstawie umowy 
cywilno-prawnej, uczy się w trybie dziennym, 
prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność 
gospodarczą.

3 Oświadczenie
rodziców /-ca/

3. Rodzina kandydata objęta jest nadzorem 
kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 4

Oświadczenie
rodziców /- ca/

4. Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać 
w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, 
do tego samego przedszkola.

4 Oświadczenie
rodziców /-ca/

5. Rodzice kandydata zadeklarowali korzystanie 
z pełnej oferty przedszkola oraz czasu pobytu 
dziecka w przedszkolu w wymiarze co 
najmniej 8 godzin.

5
Oświadczenie
rodziców /-ca/
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