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UCHWAŁA NR XXXI/388/2017
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów
przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów
Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 nr 59)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
szkoły podstawowej, dysponującej wolnymi miejscami, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
oraz liczbę punktów za te kryteria:
1) Uczeń, oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkują na terenie Gminy Lubicz 16 punktów;
2) szkoła podstawowa jest najbliżej położona miejsca zamieszkania dziecka lub w obwodzie szkoły
podstawowej znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców - 8 punktów;
3) w szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 4 punkty;
4) w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców w zapewnieniu dziecku
należytej opieki - 2 punkty.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1, są odpowiednio:
1) oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania;
2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy
cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu
gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Lubicz;
3) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa ucznia do szkoły;
4) oświadczenie rodzica potwierdzające zamieszkanie w obwodzie szkoły podstawowej osób wspierających
w opiece nad dzieckiem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XVII/197/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 roku, poz. 549).
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel

