
UCHWAŁA NR XXIX/211/17
RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Stoczek Łukowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Stoczek Łukowski, którym ustalono obwód:

1) kandydat uczęszczał do przedszkola wchodzącego w skład zespołu w ramach którego funkcjonuje dana 
szkoła podstawowa, lub do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 5 punktów,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego lub 
przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła i będzie uczęszczać 
w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 5 punktów,

3) niepełnosprawność kandydata - 5 punktów,

4) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) - 4 punkty,

5) kandydat zamieszkuje na terenie gminy Stoczek Łukowski - 4 punkty.

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

1) oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola wchodzącego w skład zespołu w ramach którego 
funkcjonuje dana szkoła lub oddziału przedszkolnego w danej szkole (załącznik Nr 1),

2) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej, oddziału 
przedszkolnego bądź przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje szkoła 
(załącznik Nr 2),

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

4) oświadczenie rodzica o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej (załącznik Nr 3),

5) oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Stoczek Łukowski (załącznik Nr 4).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1915



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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stoczek Łukowski

Witold Dadacz

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1915



  

Załącznik Nr 1 

 do uchwały Nr XXIX/211/17     

 Rady Gminy Stoczek Łukowski       

 z dnia 28 marca 2017 r.     

 

 

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola wchodzącego w skład zespołu w 

ramach którego funkcjonuje dana szkoła podstawowa lub oddziału przedszkolnego 

w danej szkole 
 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….  

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………… wydanym przez………………… 

………………………. oświadczam *, że mój syn/córka ………………………………...…  

 

urodzony/a ………………..……………..… w roku szkolnym …………..…………………… 

 

 uczęszcza do …………………………………………………………………………………… 

                                                               (nazwa przedszkola lub szkoły)  

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

 

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

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

                                                                                             (czytelny podpis) 

* właściwe zaznaczyć 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 1915



  

 

 

 Załącznik Nr 2 

 do uchwały Nr XXIX/211/17     

 Rady Gminy Stoczek Łukowski       

 z dnia 28 marca 2017 r.     

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej, 

oddziału przedszkolnego bądź przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach 

którego funkcjonuje szkoła. 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………… wydanym przez …………………..  

…………………………………..oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (kandydata) 

uczęszcza do danej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego bądź przedszkola 

wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje szkoła....................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko oraz data urodzenia rodzeństwa) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

………………………………, dnia ……………………  

…………………………………………  

                                                                                          (czytelny podpis) 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 1915



  

 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIX/211/17     

Rady Gminy Stoczek Łukowski       

z dnia 28 marca 2017 r.     

 

Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………….…… wydanym przez 

…………………………….……….. oświadczam *, że:  

że mój syn/córka …………………………………………………………...… wychowuje się 

w rodzinie wielodzietnej. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

………………, dnia ……………………                     ………………………………………… 

                                                                                            (czytelny podpis) 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 1915



 

 

 

 Załącznik Nr 4 

 do uchwały Nr XXIX/211/17     

 Rady Gminy Stoczek Łukowski       

 z dnia 28 marca 2017 r.     

 

 

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie  

gminy Stoczek Łukowski. 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………….  

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………… wydanym przez ………………… 

……………………..oświadczam *, że mój syn/córka ………………………...… urodzony/a 

……………………………….……………… w ……………………………… zamieszkuje 

na terenie gminy Stoczek Łukowski, tj. ………………………………………  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

 

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

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

(czytelny podpis)  

* właściwe zaznaczyć 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 1915
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