
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/241/2018 

RADY GMINY LUBISZYN 

z dnia 26 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1523) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; 

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej 

szkole podstawowej. 

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem wybranej szkoły podstawowej: 

1)  kandydat, który uczęszczał do przedszkola w obwodzie danej szkoły podstawowej – 45 pkt; 

2)  kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja do danej szkoły podstawowej lub klas dotychczasowego gimnazjum – 35 pkt; 

3) dogodne położenie szkoły względem miejsca stałego zamieszkania kandydata: 

-  do 10 km – 15 pkt; 

-  powyżej 10 km – 10 pkt; 

4) dogodne położenie szkoły względem miejsca pracy rodziców kandydata: 

-  do 10 km – 5 pkt; 

-  powyżej 10 km – 3 pkt. 

§ 3. Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 1 dokonuje dyrektor danej szkoły 

podstawowej na podstawie zaświadczenia z przedszkola dostarczonego przez rodzica kandydata. 

§ 4. Potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 2 dokonuje dyrektor danej szkoły 

podstawowej na podstawie dokumentacji szkolnej. 
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§ 5. Potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4 następuje poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia rodzica. 

§ 6. Wzór oświadczenia do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa: 

1) w § 2 pkt 3 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) w § 2 pkt 4 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XIV/93/2015 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej 

szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz 

przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r., poz. 53). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Eugeniusz Leśniewski 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXIII/241/2018 

Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 26 stycznia 2018 r. 

OŚWIADCZENIE 

……………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

…………………………………………… 

(adres) 

…………………………………………… 

(seria i nr dokumentu tożsamości) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że mój syn/córka* …………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata) 

mieszka pod adresem: ……………………………………………………………………………………… 

(adres stałego zamieszkania kandydata) 

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi ……………………………………... km. 

  

Informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

…………………………………….                          …………………………...……………………….. 

(miejscowość, data)                                                    (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXXIII/241/2018 

Rady Gminy Lubiszyn 

z dnia 26 stycznia 2018 r. 

OŚWIADCZENIE 

…………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

…………………………………………… 

(adres) 

…………………………………………… 

(seria i nr dokumentu tożsamości) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że odległość z mojego miejsca pracy ……..........…………………………………………… 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

do ………………………………………………………….................wynosi ………………………km. 

(nazwa i adres szkoły podstawowej) 

Informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

…………………………………….                         …………………………...…………………………. 

(miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

* niepotrzebne skreślić 
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