
Uchwała Nr 728/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych 
placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), w związku z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach 
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin, tj. Młodzieżowym Domu Kultury 
„Pod Akacją” i Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miast Lublin.

§ 3
Uchyla się uchwałę nr 131/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 
zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w samorządowych placówkach oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik
do uchwały nr 728/XXIX/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Kryteria rekrutacyjne wraz z punktacją obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych 

placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin 
oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia kryterium

Dochód na osobę w rodzinie kandydata 
nie przekracza 100% kwoty, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych

2 Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 
kandydata lub kandydata pełnoletniego 
o dochodzie na osobę w rodzinie

Uczestnictwo rodzeństwa kandydata 
w zajęciach organizowanych przez 
dany młodzieżowy dom kultury

2 Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 
kandydata lub kandydata pełnoletniego

Kandydat jest laureatem lub finalistą 
olimpiady lub konkursu artystycznego 
o zasięgu ogólnopolskim lub 
międzynarodowym w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny, na który 
prowadzona jest rekrutacja

2 Kserokopia dyplomu, zaświadczenia lub innego 
dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu, 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
rodziców / opiekunów prawnych kandydata 
lub pełnoletniego kandydata
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