
OBWIESZCZENIE 
Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Na podstawie §14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
2  listopada  2015  roku  w  sprawie  sposobu  przeliczania  na  punkty  poszczególnych 
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań 
komisji  rekrutacyjnej,  szczegółowego  trybu  i  terminów  przeprowadzania  postępowania 
rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego  (Dz.  U.  poz.  1942)  oraz  §1  i  §2 
podjętej  Uchwały nr  343/XIII/2015 Rady Miasta  Lublin  z  dnia 23 grudnia 2015 roku w 
sprawie  określenia  kryteriów wraz z  liczbą  punktów w  postępowaniu  rekrutacyjnym dla 
kandydatów  zamieszkałych  poza obwodem  szkoły  do publicznych  szkół  podstawowych 
prowadzonych  przez  Gminę  Lublin,  którym  ustalono  obwód  (ze  zmianami  przyjętymi 
podjętą Uchwałą Rady Miasta Lublin nr 379/XIV/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku), 

podaj ę do publicznej wiadomo ści 

1. Kryteria  wraz  z  liczb ą  punktów  w  post ępowaniu  rekrutacyjnym  dla 
kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły  do  pub licznych  szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gmin ę Lublin, którym ustalono obwód:

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego 
w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego 
funkcjonuje dana szkoła - 4 punkty;
2) rodzeństwo lub rodzice kandydata są absolwentami szkoły  - 2 punkty;
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola funkcjonującego w pobliżu 
danej szkoły - 3 punkty;
4) rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą 
na terenie Gminy Lublin - 2 punkty;
5) kandydat uczęszczał do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori 
i ubiega się o przyjęcie do szkoły,która prowadzi rekrutację do oddziałów 
kształcących metodą Marii Montessori - 12 punktów.

2. Dokumenty niezb ędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w us t. 1:

1) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły, 
oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu 
szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła;
2) oświadczenie rodziców o tym, że oni lub rodzeństwo kandydata są absolwentami 
szkoły;
3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola 
funkcjonującego w pobliżu danej szkoły; 
4) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej 
na terenie Gminy Lublin;
5) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata do przedszkola stosującego 
metodę Marii Montessori.

Prezydent Miasta Lublin
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