UCHWAŁA NR xlx/159/2020
RADY MIASTA ŁUKÓw
z dnia 30 stycznia Ż0Ż0 r.
w spľawie okľeśleniakľyteľiów wrazz odpowiadającą ĺm liczbą punktów w postępowaniu
ľekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół podstawowych' dla
któľych organem pľowadzącym jest Mĺasto Łuków

Na podstawie art. l8 ust.

2

pkt

15 ustawy z dnia 8

marca t990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z20l9

r.

poz.506,zezm.)oraz aÍt' l33ust.2i3ustawy zdnial4grudnia2016r. Prawooświatowe(Dz.U. z2019r.
poz. ll48, ze zm.) - Rada Miasta Łuków uchwala' co następuje:
$ 1.

okĺeślasię następujące kryteľia bľane pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

do szkoĘ

podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oÍaz liczbę punktőw przyznanych każdemu
kryterium:
Waľtośćw punktach

Kľyteľium

L.p.

Kandydat uczęszaza do pľzedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym,
w skład któľeso wchodzi ľównież dana szkoła podstawowa
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole
lub uczęszcza do przedszkola (oddziału przedszkolnego)
zlokalizowanego w szkolę
W obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują dziadkowie
kandydata wspieľaiący rodziców w zapewnieniu mu należytej op'ęti
Miejsce pľacy jednego zrodziców kandydata znajduje się w obwodzie
danei szkoły podstawowęi
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$ 2. Spełnianie kĺyteriów okľeślonych:

l) w $
2)

1-

tabela Lp. 1,2 - potwierdza dyľektor szkoĘ na podstawie posiadanej dokumentacji;

w $ l - tabela I.p. 3,4 - potwierdza rodzic (pľawny opiekun) w oświadczeniu stanowiącym załącznikđo

niniejszej uchwaĘ.

$3.Traci moc Uchwała Nr XXXIvĺŻ45l2o1'7 Rady Miasta Łuków zďnia 30 marca 2017 t. wsprawie

okľeilenia kryteľiów wÍaz zodpowiadającąimlíczbąpunktów w postępowaniu ľekĺutacyjnym dla kandydatów
zamieszkaĘóhporu obwodem szkoĘ do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto

Łuków'

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Buľmistľzowi Miasta

$ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upĘwie

14

Łukow.

dni od dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubelskiego.

Rady

Id: 0245

1588-BF6A-49F8-8F27-5BA64E8B33DD.

Uchwalony

Strona

I

Załącznik do uchwaĘ Nr XIX/159|Ż0Ż0
Rady Miasta Łuków
z dnia 30 stycznia2020 r.

oŚwĺłnczľľIr
imię i nanisko rodzica

(

prarvnego opiekma) kandydata

ađmamieszkania

oŚwIADCzENIE
Świadomy odpowiedzialnoścĺkaľnej za złożeniefałszywego oświadczenĺa,oświadczam,że:
l. W obwodzie szkoĘ podstawowej zamieszkują dziadkowie kandydata wspierający rodziców (opiekunów
prawnych) w zapewnieniu opieki nad kandydatem.
2.Miejsce pracy jednego zrodzicőw (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się na teľenie obwodu

szkoĘ.

Data

Id: 02451

Czytelny pdpis osoby skladającej oświadczenie
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