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UCHWALANR
.
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
.

"~kn

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
prowadzącym jest Miasto Lubartów

do szkół podstawowych,

dla których organem

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 późno zm.) , art. 133 ust.1 do ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59); art.1 pkt 1 ,art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:
§1
Określa się zasady i kryteria rekrutacji dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Lubartów.
§2
Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych
w obwodach tych szkół.
§3
Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych
szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące
kryteria:
1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, o przyjęcie do której ubiega
się kandydat - 5 pkt.
2) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej, o przyjęcie
do której ubiega się kandydat - 3 pkt.
3) dogodne położenie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat względem miejsca
pracy rodziców (prawnych opiekunów) - 3 pkt.
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający
opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt.
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(prawnych

§4
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 3 niniejszej uchwały
są:
1) w przypadku kryterium określonego w pkt l i 2 - dane potwierdza dyrektor szkoły, o
przyjęcie do której ubiega się kandydat na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu
placówki.
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przypadku kryteriów określonych w pkt. 3 i 4 - oświadczenie
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§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§6
Traci moc Uchwała nr XIV/7912016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Lubartów.
§7

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Mikołaj Tomasiak

UZASADNIENIE

do projektu uchwały

Wprowadzana od 1 września 2017 r. reforma systemu oświaty w Polsce, w efekcie której
zmienia się struktura szkolna, w tym zaniechanie naboru do klasy pierwszej gimnazjum
niesie ze sobą konieczność
określenia

kryteriów

zmian w podjętej przez Radę Miasta uchwale

rekrutacji

do szkół podstawowych

i gimnazjów

dotyczącej

(uchwała

nr

XIV/79/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.) .
Przedkładany Radzie projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas
pierwszych szkół podstawowych, dla których Miasto Lubartów jest organem

prowadzącym.

Zgodnie z zapisami art. 133 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) Organ
Stanowiący

ma obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą

zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów ustawy.
Jednocześnie określa sposób potwierdzenia spełniania kryteriów, tj. wymienia dokumenty, jakie
należy złożyć do wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.
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