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Poz. 399
UCHWAŁA NR XIV/102/2016
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkól podstawowych i gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest gmina Stąporków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2015r., poz. 1515 ze. zm.) w związku z art. 20e ust. 3 i 4 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2156, ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół
podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Stąporków, wraz z ilością odpowiadających im punktów:
Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole

5

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego

2.

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych)
znajduje się w obwodzie szkoły

4

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o
miejscu zatrudnienia

3.

Dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
w tej szkole

4

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców
w zapewnieniu opieki

3

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

§ 2. Ustala się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego publicznego gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest gmina Stąporków, wraz z ilością odpowiadających im punktów:
Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające kryterium

1.

Uczeń, który ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej uzyskał co najmniej 60% punktów
możliwych do zdobycia

5

Oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnego o wyniku sprawdzianu
przeprowadzonego w ostaniem roku nauki

2.

Laureat lub finalista kuratoryjnego konkursu przedmiotowego, tematycznego oraz interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim

5

Dyplom potwierdzający uzyskane osiągnięcia

3.

Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej większa lub równa 4,0 oraz ocena z zachowania przynajmniej dobra

5

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej

4.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

4

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

