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UCHWAŁA NR XIX/159/2020 

RADY MIASTA ŁUKÓW 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu  

rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Łuków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, ze zm.) oraz  art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148, ze zm.) – Rada Miasta Łuków uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz liczbę punktów przyznanych każdemu 

kryterium: 

L.p. Kryterium Wartość w punktach 

1. Kandydat uczęszcza do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, 

w skład którego wchodzi również dana szkoła podstawowa  
10 

2. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej  szkole 

lub uczęszcza do przedszkola (oddziału przedszkolnego) 

zlokalizowanego w szkole   

10 

3. W obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują dziadkowie 

kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki  
5 

4. Miejsce pracy  jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie 

danej szkoły podstawowej   
3 

 Ogółem  28 

§ 2. Spełnianie kryteriów określonych: 

1) w § 1 - tabela l.p. 1,2 - potwierdza dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji; 

2) w § 1 - tabela l.p. 3,4 - potwierdza rodzic (prawny opiekun) w oświadczeniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/245/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Łuków.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków. 

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

Województwa Lubelskiego.    
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