
 

 

UCHWAŁA NR XLI/319/2018 

RADY MIASTA LUBOŃ 

z dnia 1 lutego 2018 r. 

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Luboń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły 

podstawowej oraz określenie 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. 2017 r., 

poz. 1875, zm. poz. 2232.) i art. 133 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późn. zm.
1)

 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru oraz przyznaje się liczbę punktów każdemu kryterium w postępowaniu 

rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez 

Miasto Luboń, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

§ 2. Kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się w drodze postępowania 

rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria: 

1) kandydat i oboje rodziców lub opiekunów prawnych kandydata mieszkają na terenie miasta Luboń oraz 

oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za 

miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń - kryterium stosuje się również do 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt; 

2) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, do której składane jest 

zgłoszenie - 4 pkt; 

3) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której jest składane zgłoszenie 

- 3 pkt; 

4) kandydat, którego rodzeństwo jest absolwentem szkoły podstawowej, do którego wpłynęło zgłoszenie 

o przyjęcie do klasy pierwszej w danej szkole - 2 pkt; 

5) wielodzietność rodziny kandydata - 2 pkt; 

6) w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu należytej 

opieki - 2 pkt; 

7) kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność - 2pkt. 

§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt. 1-7 są: 

1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o zamieszkaniu na terenie miasta Luboń 

kandydata oraz obojga rodziców/opiekunów prawnych i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
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kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko o rozliczeniu podatku 

dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla miasta Luboń; 

2) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że rodzeństwo kandydata jest/są 

uczniem/uczniami szkoły podstawowej, do której jest składane zgłoszenie; 

3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej, do której jest składane zgłoszenie; 

4) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata, że rodzeństwo kandydata jest/są 

absolwentem/absolwentami szkoły podstawowej, do której jest składane zgłoszenie; 

5) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o wielodzietności rodziny kandydata; 

6) oświadczenie rodziców i dziadków kandydata potwierdzające wspieranie w zapewnieniu należytej opieki; 

7) oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności kandydata. 

§ 4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 potwierdzających spełnienie 

kryteriów wymienionych w § 2 komisja rekrutacyjna rozpatrując zgłoszenie, nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Teresa Zygmanowska 
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