UCHWAŁA NR XXX/260/2017
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się kryterium wraz z liczbą punktów, które mają zastosowanie na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której
rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych:
1. Pobyt dziecka w przedszkolu 6 godz., 7 godz., 8 godz., 9 godz. i więcej – odpowiednio 6, 7, 8, 9 pkt.
2. Rodzeństwo dziecka kontynuującego w przedszkolu wychowanie przedszkolne – 2 pkt.
3. Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub
studiujących – 6 pkt.
4. Dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub
studiuje – 4 pkt.
5. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje – 8 pkt.
§ 2.
Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, tj.:
1. oświadczenie rodzica(ów)/opiekunów prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
o zatrudnieniu, pobieraniu nauki na studiach, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o samotnym
wychowywaniu dziecka;
2. oświadczenie rodzica(ów)/opiekunów prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Mirosław Fus

Id: 6FD7B634-15C9-4B31-ACB7-53881C066E6A. Podpisany

