
UCHWAŁA NR XXVIII/168/17
RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów i określenia dokumentów niezbędnych
do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Józefów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(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) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Józefów:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

1 pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności 
gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym 4

2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola 2

3

zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty 
przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie 
realizacji podstawy programowej
w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie

2

4
zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty 
przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie 
realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie

1

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

- oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu 
działalności gospodarczej,

- kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców 
kandydata,

- oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka 
w przedszkolu (do 8 godzin i powyżej 8 godzin).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1901



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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Józefowie

Jerzy Hajduk

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1901
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