
UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 26 marca 2018 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                   
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 
dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postepowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Białobrzegi. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.1) oraz art.131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3,               
art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U z 2017 r.              
poz. 592 z poźn. zm.),  Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia                         
30 marca 2017 r. wprowadza się następującą zmianę: 

„Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące Załącznik  
do niniejszej Uchwały”. 

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

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

  Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 
  Marcin Osowski 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r.              
poz. 130. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203. 



Uzasadnienie 

 

W związku z koniecznością dostosowania do 30 listopada 2017 r. statutów szkół                   
i przedszkoli do aktualnych przepisów prawa oświatowego, koniecznym jest wprowadzenie 
zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/239/2017 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                   
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów                            
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na II etapie postepowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych oraz I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Białobrzegi, dotyczącego deklaracji rodziców tak, aby była zgodna z obecnie obowiązującymi 
statutami przedszkoli i przepisami prawa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik 
                                                         do Uchwały Nr XXXVIII/321/2018 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
        z dnia 26 marca 2018 r. 

 
 

Deklaracja rodzica/prawnego opiekuna 
 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………. 
 
w roku szkolnym ……….. deklaruję pobyt dziecka …………………………………………… 

                                                                                                              (imię i nazwisko kandydata) 
 

w przedszkolu ………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                   (nazwa przedszkola) 
 
……………………………………………………            ……………………………………... 
       (godziny przebywania dziecka w przedszkolu)                                                  (liczba posiłków) 
 
 
 
 
 
 
 
Białobrzegi, dnia ………………………..   …………………………………… 

(czytelny podpis) 

 
 

 

 

 


