
UCHWAŁA NR XLVII/306/2017
RADY GMINY LUBIN

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 z póź. zm.) oraz art.133 ust 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 
poz. 59), Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół:

L.p. Nazwa kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty 
potwierdzające spełnianie 

kryterium 

1

Kandydat (dziecko) uczęszczał do przedszkola/oddziału 
przedszkolnego lub punktu przedszkolnego prowadzonych 
przez tą samą jednostkę oświatową, do której stara się 
o przyjęcie.

8 ----------------

2

Rodzeństwo kandydata (dziecka) uczęszcza do przedszkola, 
szkoły bądź oddziału przedszkolnego lub punktu 
przedszkolnego prowadzonego przez tą samą jednostkę 
oświatową o przyjęcie do której stara się kandydat 
(dziecko).

5

Oświadczenie 
o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do tej samej 
placówki (załącznik nr 1)

3
Co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata(dziecka) pracuje na terenie Gminy Lubin 
(dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci).

4
Oświadczenie 
o zatrudnieniu

(załącznik nr 2)

4

Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata 
(dziecka) np. babcia, dziadek wspierający rodziców/rodzica 
samotnie wychowującego dzieci w zapewnieniu należytej 
opieki nad kandydatem (dzieckiem).

2

Oświadczenie
o zamieszkiwaniu

i wspieraniu w opiece 
(załącznik nr 3)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubin:
N. Grabowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 1492



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLVII/306/2017
Rady Gminy Lubin z dnia 23.03.2017r.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
 kandydata do tej samej placówki 

Ja niżej podpisana/y...................................................................................................................................................
                                                                imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka ….......................................................................................................
              imię i nazwisko rodzeństwa           

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

uczęszcza do tej samej Szkoły/Oddziału Przedszkolnego /Punktu Przedszkolnego*.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………, dnia ...…………..                …......….......……………………………………...... 
       (miejscowość)         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/306/2017
Rady Gminy Lubin z dnia 23.03.2017r.

 Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
o zatrudnieniu

Ja niżej podpisana/y...................................................................................................................................................  

zamieszkała/y............................................................................................................................................................  

- *Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w .............................................................................................................  
                                                                                                        nazwa i adres zakładu

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

………………………, dnia ...…………..                …......….......……………………………………...... 
       (miejscowość)         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLVII/306/2017
Rady Gminy Lubin z dnia 23.03.2017r.

Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece

Ja niżej podpisana/y...................................................................................................................................................
                                                                      imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

oświadczam, że krewni …........................................................................................................................................
                                                                                       rodzaj pokrewieństwa

mojego dziecka ........................................................................................................................................................
                   imię i nazwisko dziecka           

zamieszkują na terenie obwodu szkoły i wspierają mnie w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………, dnia ...…………..                …......….......……………………………………...... 
       (miejscowość)         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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