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Poz. 435
UCHWAŁA NR III/9/15
RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leżajsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
prowadzonych przez Miasto Leżajsk:
1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej
lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 2 punkty,
2) uczęszczanie lub zadeklarowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 4 punkty.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:
1) oświadczenie każdego z rodziców o pobieraniu nauki
lub prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik),

w systemie

dziennym,

o zatrudnieniu

2) kopia wniosku o przyjęcie do przedszkola lub deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w tym przedszkolu dla rodzeństwa kandydata złożona przez rodziców.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Jarosz
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Załącznik do Uchwały Nr III/9/15
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu
działalności gospodarczej
Ja niżej podpisana/y.........................................................................................................................
zamieszkała/y...................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez.......................................
- *Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ..........................................................................................
lub
- *Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym .........................................................
lub
- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą............................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Leżajsk, dnia................ ................................................
(czytelny podpis)
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

