
UCHWAŁA NR XXV/282/17
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Chełm

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.) w związku z 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. Określa się kryteria rekrutacji wraz z określeniem liczby punktów w ramach danego kryterium 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Chełm w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego:

1) pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich  
działalności gospodarczej, uczących się lub studiujących w systemie dziennym – 10 punktów,

2) zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty 
przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin – 6 punktów,

3) rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 
3 punkty,

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

1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez 
rodziców/opiekunów prawnych kandydata;

3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego 
czasu pobytu dziecka w przedszkolu (do 5 godzin i powyżej 5 godzin).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA CHEŁM

ZYGMUNT GARDZIŃSKI
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/282/17 
Rady Miasta Chełm 
z dnia 28 lutego 2017 r. 

 
………………………………………..      
Imię i nazwisko matki / opiekunki prawnej 
……………………………………….. 
Numer i seria dokumentu tożsamości 
 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym 

Ja niżej podpisana oświadczam, że:  

1) jestem zatrudniona na umowę o pracę/umowę cywilno prawną* w …………………………….. 
.......................................................................................................................................... 

/nazwa zakładu pracy/ 

2) jestem osobą uczącą się/studiującą* w systemie dziennym ………..……………………………… 
…....................................................................................................................................... 

/nazwa szkoły/uczelni/ 

3) prowadzę działalność gospodarczą ..................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

/nazwa prowadzonej działalności gospodarczej/ 
 

Chełm, dnia ……………….                                  ……………………………………. 
                                                                       Czytelny podpis matki / opiekunki prawnej 

 
* Niepotrzebne skreślić 

 
Pouczenie: 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 
 

………………………………………..      
Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego 

……………………………………….. 
Numer i seria dokumentu tożsamości 

 
 

Oświadczenie rodziców rodzica/opiekuna prawnego* o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1) jestem zatrudniony na umowę o pracę/umowę cywilno prawną* w …………………………….. 
........................................................................................................................................... 

/nazwa zakładu pracy/ 

2) jestem osobą uczącą się/studiującą* w systemie dziennym ………..……………………………… 
…........................................................................................................................................ 

/nazwa szkoły/uczelni/ 

 
3) prowadzę działalność gospodarczą ...................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
/nazwa prowadzonej działalności gospodarczej/ 
 

Chełm, dnia ……………….                                  ……………………………………………. 
                                                                 Czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego 

 
* Niepotrzebne skreślić 

Pouczenie: 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
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