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UCHWAŁA NR XXX/228/17
RADY GMINY SANTOK
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Santok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 446 ze zm.) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria stosowane w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół podstawowych
prowadzących przez Gminę Santok, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, a także liczbę
punktów dla każdego kryterium:
1) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt;
2) kandydat mieszka na terenie Gminy Santok – 10 pkt;
3) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata zatrudnieni są w miejscowości, na terenie której znajduje się
szkoła – 5 pkt;
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt;
5) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego właściwego dla danej szkoły – 5 pkt.
§ 2. Podczas ustalania spełnienia przez kandydata kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
wartości punktowe ustalone w §1 podlegają sumowaniu.
§ 3. Określa się, że dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kandydata kryteriów wymienionych
w § 1 jest złożenie przez jego rodziców (opiekunów prawnych) stosownego oświadczenia z klauzulę
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
§ 4. Nabór kandydatów prowadzi się tylko, gdy nie spowoduje to zwiększenia ilości oddziałów.
§ 5. Traci moc uchwała nr XVII.120.16 Rady Gminy Santok z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie kryteriów
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły oraz do klasy pierwszej
publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok, dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2016r., poz. 303).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Kochmański

