
UCHWAŁA NR XX/172/16
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany  uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy 

publicznych szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515 z póżn. zm.) oraz art.20 c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:

§  1. W uchwale Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych  w Gminie Kluczbork 
wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 2 - Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do placówki pierwszego 
wyboru otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 3 – Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata do grup wczesno przedszkolnych 
otrzymuje brzmienie zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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….......................................………….
imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

….......................................………….
   adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje starsze dziecko* ………………………….......................................................

w roku szkolnym …............................. uczęszcza do:

1) przedszkola pierwszego wyboru ** ……..…....................................................................................

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

2) oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej** ...……..........................................................

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

i będzie kontynuowało edukację  w w/w placówce w roku szkolnym …..........................…………....

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

                                                                            ….................................................................
                                                                             Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

*podać PESEL, imię i nazwisko dziecka
**wpisać numer i adres przedszkola pierwszego wyboru, oddziału przedszkolnego .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/172/16

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 stycznia 2016 r.
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…......................................................
imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

…......................................................
   adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje  dziecko* ...........................................................................................................

w roku szkolnym …............................ uczęszcza do:

1) grupy wczesno przedszkolnej**…....................................................................................................

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

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

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

                                                                            ….................................................................
                                                                             Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

*podać PESEL, imię i nazwisko dziecka
**wpisać numer i adres przedszkola.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/172/16

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 stycznia 2016 r.
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