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UCHWAŁA NR XXIV/139/16
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczaniec wraz z liczbą punktów za
poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 446) w związku z art. 20e ust. 3 i 4, art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r poz., 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria rekrutacji kandydatów, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria:
1) kandydat, którego oboje rodzice bądź rodzic samotnie wychowujący kandydata (prawny opiekun) pracuje,
studiuje/uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą – 20 punktów,
2) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 15 punktów,
3) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danej placówce lub
zgłoszenie do placówki jednocześnie dwojga kandydatów – 10 punktów.
§ 2. Ustala się następujące kryteria rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ich wartość punktową:
1) kandydat uczęszczający do przedszkola lub filii zlokalizowanych na terenie obwodu szkoły – 10 pkt
2) kandydat którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w szkole, w roku szkolnym, którego dotyczy
nabór – 6 pkt.
3) kandydat którego miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) mieści się
w obwodzie szkoły – 3 pkt.
§ 3. Ustala się następujące kryteria rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum
prowadzonym przez gminę do klas pierwszych oraz ich wartość punktową:
1) kandydat którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w gimnazjum, w roku szkolnym, którego nabór
dotyczy – 10 pkt
2) kandydat który uczęszczał wcześniej do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy – 3 pkt,
3) kandydat którego miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) mieści się
w obwodzie szkoły – 3 pkt.
§ 4. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, 2 i 3 są oświadczenia
rodziców.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Sieńkowska

