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UCHWAŁA NR XXXVIII/374/17
RADY MIASTA KUTNO
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/366/17 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i publicznych
innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz
art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miasta
Kutno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/366/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i publicznych innych
form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1626) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pozostawanie obojga Rodziców w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia, lub gdy wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub gdy pobierają naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 4 pkt.”;
2) treść Załącznika Nr 2 otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły
lub żłobka miejskiego
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) …..................................................
….............................................. (data urodzenia) …............................ w …................................... uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub/i żłobka (adres szkoły/żłobka) ….............................................
.........................................................................................................................................................................
Oświadczam, że podane dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1
Kutno, dnia …..........................................

….................................................................
/czytelny podpis rodzica/

__________________
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady

Grzegorz Chojnacki

