
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/119/2017 

RADY GMINY SIEMIEŃ 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej 

publicznej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym 

jest Gmina Siemień 

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. 133 ust. 2-3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Siemień uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria, ich wartość punktową oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

spełniania tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Siemień: 

Kryterium Liczba 

punktó

w 

Dokumenty potwierdzające dane kryterium 

W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo 

kandydata. 

5 Oświadczenie rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów prawnych) 

o realizowaniu w szkole obowiązku szkolnego przez rodzeństwo 

kandydata. 

Kandydat uczęszczał do publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej lub publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego w danej szkole lub 

zespole szkół. 

3 Oświadczenie rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów prawnych) 

o uczęszczaniu przez kandydata do publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej 

formy wychowania przedszkolnego w danej szkole lub zespole szkół. 

W obwodzie szkoły położone jest miejsce 

zatrudnienia przynajmniej jednego z rodziców lub 

opiekunów prawnych kandydata. 

2 Oświadczenie rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów prawnych) 

o położeniu miejsca zatrudnienia w obwodzie szkoły. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemień. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Wójcik 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1635



UCHWAŁA NR XVIII/118/2017
RADY GMINY SIEMIEŃ

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z określeniem liczby punktów w ramach danego kryterium oraz 
określenia niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia w drugim etapie rekrutacyjnym do 

publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej 
formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemień

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 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Siemień uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria, ich wartość punktową oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania 
przedszkolnego:

Kryterium Liczba 
punktó
w

Dokumenty potwierdzające dane kryterium

Dziecko, którego rodzic/rodzice (opiekun/opiekunowie 
prawni) zadeklaruje/zadeklarują korzystanie z pełnej oferty 
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego.

40 Oświadczenie rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów 
prawnych) o korzystaniu z pełnej oferty publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej lub publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej lub publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego w danej szkole.

25 Oświadczenie rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów 
prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego w danej szkole.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemień.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wójcik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1634
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