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UCHWAŁA NR XX/66/2016
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Wymiarki, dla których Gmina
Wymiarki jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz.1515 ze zm.), art. 20 c ust. 4, 5, 6 oraz art. 20 e ust. 3 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej, wartość punktową poszczególnych kryteriów:
1) Obydwoje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się
w trybie dziennym. Kryteria stosuje się również do rodzica/ opiekuna prawnego pracującego/studiującego,
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata - 8 pkt;
2) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziałów przedszkolnych lub klas I-VI w Szkole Podstawowej
w Wymiarkach lub gimnazjum w Witoszynie – 6 pkt:
3) Jedno z rodziców/ opiekunów prawnych kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się
w trybie dziennym – 2 pkt;
4) Rodzina kandydata pozostająca pod opieką OPS – 2 pkt;
5) Przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie gminy Wymiarki
– 2 pkt;
§ 2. Ustala się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej oraz
gimnazjum i wartość punktową poszczególnych kryteriów:
1) Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza już do szkoły podstawowej/gimnazjum na terenie
gminy Wymiarki – 10 pkt;
2) Kandydat realizował obowiązek przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny w szkole na terenie
Gminy Wymiarki – 6 pkt;
3) Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt;
4) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów
prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.
§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są odpowiednio:
1) Zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu albo informacja z Centralnej Ewidencji
i Informacji Działalności Gospodarczej o prowadzeniu działalności gospodarczej albo zaświadczenie
z uczelni (szkoły),oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
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2) Zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej
lub świadczeń rodzinnych,
3) Oświadczenie rodzica/opiekuna
do przedszkola lub szkoły,

prawnego

kandydata

o

uczęszczaniu

rodzeństwa

kandydata

4) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zamieszkaniu krewnych dziecka na terenie Gminy
Wymiarki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wymiarki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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