
UCHWAŁA NR XXI/136/17
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu 

kryterium.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz 
opiekunów prawnych dziecka.

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem wybranej szkoły podstawowej:
1) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podstawowej - 20 pkt.;
2) przynajmniej jedno z rodziców kandydata pracuje w obwodzie danej szkoły podstawowej - 10 

pkt.;
3) dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Stary Lubotyń - 2 pkt;
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt;
5) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt;
6) niepełnosprawność kandydata - 1 pkt;
7) niepełnosprawność rodzica kandydata - 1 pkt;
8) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt;
9) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt;
10) w przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki, od liczby 

miejsc, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę starszy wiek 
kandydata.
§ 3. Potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 następuje poprzez oświadczenie 

rodzica, w tym potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 3 oraz pkt 10 następuje 
poprzez oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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