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Poz. 760
UCHWAŁA NR XVII/142/2016
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lipnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20zf pkt 1 w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy
w Lipniku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do publicznej szkoły podstawowej
prowadzonej przez Gminę Lipnik, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana szkoła nadal
posiada wolne miejsca.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy liczba kandydatów jest
większa niż liczba wolnych miejsc, stosuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych w poniższej tabeli:
Kryterium

Liczba punktów

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata
Kandydat mieszka na terenie Gminy Lipnik
Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w
obwodzie szkoły

5

Dokumenty potwierdzające spełnienie
kryterium
Weryfikuje szkoła

4
3

Wniosek rodziców/opiekunów
Oświadczenie rodziców

§ 2. 1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do publicznego gimnazjum
prowadzonego przez Gminę Lipnik, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane gimnazjum
nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy liczba kandydatów jest
większa niż liczba wolnych miejsc, stosuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych w poniższej tabeli:
Kryterium
Uczeń, który ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej uzyskał co najmniej 60%
punktów możliwych do zdobycia
Finaliści konkursów przedmiotowych, tematycznych oraz interdyscyplinarnych o

Liczba punktów
5

4

Dokumenty potwierdzające spełnienie
kryterium
Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku
sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
Dyplom potwierdzający uzyskane osiągnięcia w przypadku braku wpisu na

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

zasięgu wojewódzkim w rozumieniu art. 20d
ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)
Średnia ocen na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej większa lub równa 4,0
oraz ocena zachowania co najmniej dobra
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia.
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świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
3

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej

2

Weryfikuje szkoła

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku
Stanisław Mazur

