
Projekt 

 

UCHWAŁA NR  

 RADY GMINY FIRLEJ 

z dnia  ……….. 2022 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Firlej.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 131 ust. 4- 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) - Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej prowadzonej przez Gminę Firlej:  

1) pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie 
wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez 
nich/niego działalności gospodarczej (w tym działalność rolniczej podlegającej ubezpieczeniu 
KRUS) lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenia gospodarstwa rolnego – 
20 pkt,  

2) rodzic (prawny opiekun) wskazał, że rodzeństwo dziecka (jedno lub więcej) w bieżącym 
roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego – 5 pkt;  

3) rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego – 2 pkt.  

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest 
większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu 
o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień 
urodzenia dziecka.  

§ 2. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 1 
ust. 1 pkt 1:  

- pisemne oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie 
wychowującego dziecko (opiekuna prawnego) o pozostawaniu w zatrudnieniu lub 
prowadzeniu działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej podlegającej 
ubezpieczeniu KRUS) lub pobieranie nauki w systemie dziennym – Załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały,  

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



- pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o uczęszczaniu do przedszkola, 
oddziału przedszkolnego, szkoły w bieżącym roku szkolnym rodzeństwa dziecka (jedno lub 
więcej) – Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 
pkt 3:  

- pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego), że rodzeństwo dziecka uczestniczy w 
postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego – 
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Firlej. 

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

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Firlej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



Załącznik nr 1 

                                                                                               do Uchwały Rady Gminy Firlej nr… 

                                                                                                                 z dnia …… 2022 r. 

 

 

Oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie 
wychowującego dziecko o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej (w tym działalności rolniczej podlegającej ubezpieczeniu KRUS) lub 
pobieraniu nauki w systemie dziennym 

1. Oświadczenie matki dziecka / opiekuna prawnego 

Ja, niżej podpisana/y  

………………………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y  

…………………………………………………………………………………………………………....  

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ………………………………………………………………  

lub  

- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (podać nazwę firmy)  

……………………………………...………………………………………………………………….…  

lub  

- oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym (podać nazwę uczelni)  

……………………………………...………………………………………………………………….…  

lub  

- oświadczam, że prowadzę działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS 
……………………………………...………………………………………………………………….…  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 Firlej, dnia …………………… …………………………..……  

                                              (czytelny podpis)  

 

 

 



 

2. Oświadczenie ojca dziecka / opiekuna prawnego 

Ja, niżej podpisana/y  

……………………………………………………………………………………………………………  

zamieszkała/y  

…………………………………………………………………………………………………………...  

- oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ………………………………………………………………  

lub  

- oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (podać nazwę firmy)  

……………………………………...………………………………………………………………….…  

lub  

- oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym (podać nazwę uczelni)  

……………………………………...………………………………………………………………….…  

lub  

- oświadczam, że prowadzę działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS 
……………………………………...………………………………………………………………….…  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

Firlej , dnia …………………… …………………………..……  

                                (czytelny podpis)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

                                                                                               do Uchwały Rady Gminy Firlej nr… 

                                                                                                                 z dnia …… 2022 r. 

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o uczęszczaniu do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego, szkoły w bieżącym roku szkolnym rodzeństwa dziecka (jedno lub 
więcej)*  

Ja, niżej podpisana/y  

………………………………………………………………………………………………….   

zamieszkała/y  

…………………………………………………………………………………………………   

oświadczam, że rodzeństwo dziecka (jedno lub więcej)* w bieżącym roku szkolnym 
uczęszcza do tego samego przedszkola,  oddziału przedszkolnego, szkoły do którego ubiega 
się kandydat.  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

Firlej, dnia ………………………………………… 

                                  (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

                                                                                               do Uchwały Rady Gminy Firlej nr… 

                                                                                                                 z dnia …… 2022 r. 

 

 

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), że rodzeństwo dziecka uczestniczy w 
postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola/ oddziału przedszkolnego 

Ja, niżej podpisana/y 

…………………………………………………………………………………………………  

zamieszkała/y 

…………………………………………………………………………………………………  

oświadczam, że rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego 
samego przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

Firlej, dnia …………………… …………………………..…… 

                               (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


