
UCHWAŁA NR XVIII/132/2016
RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie 
ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.) w związku z art.20c ust.4 i 6, art.20e, art.20 za oraz art.20 zf ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

W Uchwale nr XV/114/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad 
i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 10 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny zamieszkałych 
poza obwodami tych szkół, odbywa się od marca do kwietnia.”

2. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb 
drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli: 

1) kandydat jest objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym – wartość 250 punktów, 

2) kandydat ma prawo do edukacji przedszkolnej – wartość – 250 punktów, 

3) kandydat korzysta z pełnej oferty przedszkola (powyżej 7) godzin - wartość 40 punktów, 

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu lub pobierają naukę w systemie 
dziennym - wartość 30 punktów, 

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola - wartość 20 punktów, 

6) dziecko wcześniej uczęszczające do żłobka - wartość 10 punktów.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Hofbauer
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