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UCHWAŁA NR XV.102.2016
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zabór
Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6, art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r, o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.2156 z późn zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) kryteria rekrutacyjne na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów
posiadających określony obwód, dla dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz rodzaj
wymaganych dokumentów potwierdzających poszczególne kryteria,
2) kryteria do drugiego etapu rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli wraz z liczbą punktów oraz
dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów.
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej posiadającej obwód,
prowadzonej przez Gminę Zabór stosuje się następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:
1) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

-

liczba punktów 10

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

-

liczba punktów 7

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki
liczba punktów 5
§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych:
1) w § 2 pkt 1 jest informacja dyrektora szkoły potwierdzająca spełnienie kryterium,
2) w § 2 pkt 2-3 są oświadczenia rodziców.
§ 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum posiadającego obwód, prowadzonego
przez Gminę Zabór stosuje się następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:
1) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

-

liczba punktów 10

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

-

liczba punktów 7

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki
liczba punktów 5
§ 5. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych:
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1) w § 4 pkt 1 jest informacja dyrektora szkoły potwierdzająca spełnienie kryterium,
2) w § 4 pkt 2-3 są oświadczenia rodziców.
§ 6. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Zabór stosuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:
1) pracujący rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko
- liczba punktów 10,
2) wychowanie przedszkolne w przedszkolu realizuje rodzeństwo dziecka - liczba punktów 8,
3) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – liczba punktów 6,
4) dziecko kontynuujące wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu – liczba punktów 4,
§ 7. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych:
1) w § 6 pkt 1 jest oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów lub rodzica samotnie wychowującego
dziecko o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
2) w § 6 pkt 2 i 4 jest informacja dyrektora szkoły potwierdzająca spełnienie kryterium,
3) w § 6 pkt 3 jest oświadczenie rodziców,
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy
i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Lech Merda

