UCHWAŁA NR XVII/120/16
RADY GMINY SANTOK
z dnia 11 lutego 2016 r.
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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.. z 2015 r. poz.
1515) oraz art. 20e ust. 3i i 4 w związku z art. 20 zf pkt.1 ustawy z dnia 7 września 2001 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych oraz publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Santok zamieszkałych poza obwodem szkół wraz z liczbą punktów
kryterium:
1. kryteria dotyczące wszystkich (bez względu do jakiej szkoły przeprowadzana jest rekrutacja)
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 są zatrudnieni 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.
2. Kryteria dotyczące naboru do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok
1) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego właściwego dla danej szkoły podstawowej - 5 pkt.
3. Kryteria dotyczące naboru do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Santok
1) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej właściwej dla danego gimnazjum - 5 pkt.
2) wyniki nauczania kandydata - średnia arytmetyczna ocen na podstawie świadectwa z VI klasy szkoły
podstawowej:
a) średnia ocen 5,0 i powyżej -4 pkt.
b) średnia ocen 4,0-4,99 - 3 pkt.
c) średnia ocen 3,0-3,99 - 2 pkt.
d) średnia ocen poniżej 3,0 - 1 pkt.
§ 2. 1. Ustalone wartości punktowe podlegają sumowaniu.
2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kandydata kryteriów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. 1,
2, 3 i 4 jest złożone przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata oświadczenie z klauzulą odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. Dokumentem potwierdzającym spełnianie przez kandydat kryterium wymienionego w § 1 ust. 3 pkt. 2
jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
§ 3. Nabór kandydatów prowadzi się tylko wtedy, gdy nie spowoduje to zwiększenie ilości oddziałów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Kochmański

