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PREZYDENT MIASTA CHEŁM 
          Ul. LUBELSKA 65 
            22-100 CHEŁM 

O.0450.1.2018 
OGŁOSZENIE 

PREZYDENTA MIASTA CHEŁM 
z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli 
oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Chełm  
 
 

Na podstawie  art. 154 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chełm ogłasza:  
 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2018/2019 do publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale                        
Nr XXV/282/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Chełm (Dz.U. Woj. Lubelskiego z 2017 r. 
poz. 1334)., tj.: 
 

Lp. Nazwa kryterium 
Określenie dokumentu potwierdzającego 

dane kryterium 

Liczba punktów w 
ramach danego 

kryterium 

1. 

Pozostawanie rodziców/ 
opiekunów prawnych kandydata 
w zatrudnieniu, prowadzenie 
przez nich  działalności 
gospodarczej, uczących się lub 
studiujących w systemie 
dziennym. 

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata o zatrudnieniu, 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub pobieraniu nauki w 
systemie dziennym zgodnie z 
załącznikiem do niniejszej uchwały. 

10 punktów 

2. 

Zadeklarowanie przez rodziców/ 
opiekunów prawnych kandydata 
korzystania przez niego z pełnej 
oferty przedszkola na pobyt 
dłuższy niż 5 godzin 

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata zawarte we 
wniosku dotyczące deklarowanego 
czasu pobytu dziecka w przedszkolu 
(do 5 godzin i powyżej 5 godzin) 

6 punktów 

3. 

Rodzeństwo kandydata 
kontynuującego edukację 
przedszkolną w przedszkolu 
pierwszego wyboru 

Kopia deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w tym 
przedszkolu, złożona przez 
rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata 

3 punkty 

 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2018/2019 do publicznych szkół podstawowych obowiązują następujące kryteria oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale                          
Nr XXV/283/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm (Dz.U. 
Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 1382), tj.: 



str. 2 

 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Określenie dokumentu potwierdzającego 

dane kryterium 

Liczba punktów w 
ramach danego 

kryterium 

1. 
Kandydat zamieszkujący na 
terenie Miasta Chełm 

Oświadczenie o miejscu 
zamieszkania kandydata zawarte we 
wniosku 

30 punktów 

2. 

Kandydat posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

Kserokopia orzeczenia kandydata o 
potrzebie kształcenia specjalnego 

23 punkty 

3. 
Kandydat zamieszkujący poza 
terenem Miasta Chełm 

Oświadczenie o miejscu 
zamieszkania kandydata zawarte 
we wniosku 

18 punktów 

4. Kandydat z rodziny wielodzietnej 

Oświadczenie od każdego z 
rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały 

12 punktów 

5. 

Kandydat, którego rodzeństwo 
uczęszcza do szkoły pierwszego 
wyboru 

Oświadczenie od każdego z 
rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały 

10 punktów 

6. 

Samotne wychowywanie 
kandydata przez 
rodzica/opiekuna prawnego 

Oświadczenie od każdego z 
rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały 

7 punktów 

 
 

3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.chelm.pl oraz tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Chełm na wraz z treścią uchwał wymienionych w pkt 1 i 2. 

 
 
 
 
 

Prezydent Miasta Chełm 

 /-/ mgr inż. Agata Fisz 


