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UCHWAŁA NR XXXVI/261/2017
RADY GMINY ŁUKÓW
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łuków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r.
poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, do szkoły podstawowej dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium:
1) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole lub uczęszcza do przedszkola
(oddziału przedszkolnego) w tej szkole (zespole szkół) – 5 pkt;
2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do przedszkola w zespole
szkół – 4 pkt.;
3) odległość do danej szkoły jest mniejsza niż do szkoły w obwodzie której mieszka kandydat – 3 pkt.;
4) rodzic (opiekun prawny) kandydata jest pracownikiem szkoły – 2 pkt.;
5) miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się na terenie obwodu
szkoły – 1 pkt.;
6) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt .
§ 2. Spełnianie kryteriów określonych w:
1) § 1 pkt 2, 3 i 5 potwierdza rodzic (prawny opiekun) w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały;
2) § 1 pkt 1 i 4 potwierdza dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji;
3) § 1 pkt 6 potwierdza rodzic (prawny opiekun) kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łuków.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/150/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie kryteriów
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łuków.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Łuków

Tadeusz Federczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/261/2017
Rady Gminy Łuków
z dnia 30 marca 2017 r.
Oświadczenie
Ja niżej podpisana/y ........................................................................................................................................
zamieszkała/y...................................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr......................................................................................................
wydanym przez................................................................................................................................
oświadczam świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia, że:
1. Kandydat uczęszczał/nie uczęszczał* do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do
przedszkola w zespole szkół, w którym funkcjonuje szkoła podstawowa.
2. Odległość od danej szkoły nie jest/jest* mniejsza niż do szkoły, w której obwodzie mieszka kandydat.
3. Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się/nie znajduje się* na
terenie obwodu szkoły.
........................., dnia .........................

.................................
(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

