
UCHWAŁA NR XI/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH

z dnia 29 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Rada Miejska w Działoszycach uchwala, co 
następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXXVII/168/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których 
organem prowadzącym jest gmina Działoszyce (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1325) w tabeli dodaje się 
l.p. 6 w brzmieniu: 

„6. Dochód na osobę w rodzinie kandydata:

a) nie przekracza 50% kwoty, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2220, z późn. zm.)

b) przekracza 50% kwoty, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2220, z późn. zm.) - liczbę pkt oblicza się 
dzieląc 50% tej kwoty przez dochód na osobę 
w rodzinie kandydata i zaokrągla do dwóch 
miejsc

a) 1

b) 0,00-1,00
zgodnie 
z opisem 

w kolumnie 
„Kryteria"

Oświadczenie rodzica (opiekuna) 
o wysokości dochodu na osobę 
w rodzinie kandydata”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 czerwca 2019 r.

Poz. 2518



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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Działoszycach

mgr inż Dawid Bączek
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