
Uchwała Nr 681/XXVI/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Lublin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono 
obwód:
1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły 

wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła - 4 punkty,
2) rodzeństwo lub rodzice kandydata są absolwentami szkoły - 2 punkty,
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola funkcjonującego w pobliżu danej szkoły - 3 punkty,
4) rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Lublin - 2 punkty,
5) kandydat uczęszczał do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori i ubiega się o przyjęcie do szkoły, 

która prowadzi rekrutację do oddziałów kształcących metodą Marii Montessori - 12 punktów.

§ 2
Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, tj.:
1) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły, oddziału przedszkolnego 

w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła,
2) oświadczenie rodziców o tym, że oni lub rodzeństwo kandydata są absolwentami szkoły,
3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola funkcjonującego w pobliżu 

danej szkoły,
4) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Lublin,
5) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

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

  
 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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