
 
 

UCHWAŁA NR XXV/179/21 
RADY GMINY KONSTANTYNÓW 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 131 ust. 4-6 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) Rada Gminy Konstantynów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/137/17 z dnia 23 marca 2017 r. Rady Gminy Konstantynów (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2017 r. poz. 1681, z późn. zm.) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Określa się kryteria wraz z liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę 
Konstantynów: 

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata 
są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą 
gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się (studiują) w systemie 
dziennym - 8 punktów; 

2) rodzice kandydata zadeklarowali czas pobytu w przedszkolu co najmniej 8 godzin dziennie - 
6 punktów; 

3) miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej 
w art. 5 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - 4 punkty; 

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola/szkoły podstawowej, zlokalizowanych w tej samej 
miejscowości - 2 punkty; 

5) wiek dziecka: 6-latki -15 pkt, 5-latki - 12 pkt, 4-latki - 6 pkt, 3-latki – 1 pkt, 2,5-latki - 0 pkt.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konstantynów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 maja 2021 r.

Poz. 2075



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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tadeusz Hryciuk 
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