UCHWAŁA NR 495/XII/2019
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 131 ust. 6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 2245, 1078, 1680, 2197, 2248) - Rada Miasta Lublin uchwala,
co następuje:
§ 1.
Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej
szkoły podstawowej:
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 - 8 pkt.;
2) kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole - 8 pkt.;
3) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie
podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie
Skarbowym w Lublinie:
a) oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie
wychowujący kandydata - 4 pkt.,
b) jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata - 2 pkt.;
4) przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność
gospodarczą na terenie Gminy Lublin - 1 pkt;
5) przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem
szkoły - 1 pkt;
6) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej
szkoły - 1 pkt.
§ 2.
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1) w zakresie § 1 pkt 1 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 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) w zakresie § 1 pkt 2 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o realizacji przez kandydata rocznego
przygotowania przedszkolnego w danej szkole;
3) w zakresie § 1 pkt 3 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wskazaniu Lublina jako miejsce
zamieszkania i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok
ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie;
4) w zakresie § 1 pkt 4 - oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zatrudnieniu/ prowadzeniu
działalności gospodarczej na terenie Gminy Lublin;
5) w zakresie § 1 pkt 5 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o tym, że oni lub rodzeństwo kandydata
są absolwentami szkoły;
6) w zakresie § 1 pkt 6 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły.
§ 3.
Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w szkole
podstawowej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
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§ 4.
Traci moc 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.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Stanisław Kieroński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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