
UCHWAŁA NR XXVIII/265/2017
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz. U.z 2016 r. poz. 446, ze zmianami) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria lokalne oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce:

1) Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Niemce - 5 pkt.;

2) Szkoła, do której kandydat ubiega się o przyjęcie jest w bliższej odległości od miejsca 
zamieszkania niż szkoła obwodowa – 5 pkt.;

3) Kandydat uczęszczał do przedszkola funkcjonującego w obwodzie szkoły podstawowej, oddziału 
przedszkolnego lub przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje 
dana szkoła - 5 pkt.;

4) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej,  przedszkola funkcjonującego 
w obwodzie tej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego lub przedszkola wchodzącego 
w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła i będzie uczęszczać w roku szkolnym, 
którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 5 pkt.;

2. Spełnienie warunków wymienionych w ust. 1 rodzice potwierdzają w stosownym oświadczeniu, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Prewodniczący Rady  
Gminy Niemce

Sławomir Mroczek



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/265/2017

Rady Gminy Niemce

z dnia 29 marca 2017 r.

         …..................................................
Imię i nazwisko rodzica/ów kandydata

/opiekuna/ów prawnych

…………………………………………………

Adres zamieszkania

…………………………………………………

Seria i nr dokumentu tożsamości

OŚWIADCZENIE

Świadomy/a/mi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1,

Oświadczam/y*, że:

mój/a syn/córka …………………………………………urodzony/a…………….……………..

1) zamieszkuje na terenie Gminy Niemce, tj……………………………………………………...
                                                                                        ( dokładny adres zamieszkania)

2) uczęszczał/a do przedszkola funkcjonującego w obwodzie szkoły podstawowej,  oddziału

przedszkolnego lub przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego  funkcjonuje

dana szkoła………………………………………………………………………………………..

                                                                                  ( nazwa placówki )

3)  Rodzeństwo  kandydata  uczęszcza  do  danej  szkoły  podstawowej,  przedszkola

funkcjonującego  w  obwodzie  tej  szkoły  podstawowej,  oddziału  przedszkolnego  lub

przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła i będzie

uczęszczać w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne:

1) …………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………....

3) …………………………………………………………………………………………

.
(imię i nazwisko oraz data urodzenia rodzeństwa)

4) odległość szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie jest bliższa miejscu zamieszkania

t.j: …...………… km. , niż szkoła obwodowa tj.: …………………km.

                         (odległość z domu do danej szkoły)                                  (odległość z domu do szkoły obwodowej)

                            

………………………………                                                             ……………………………………………..………..

( miejscowość, data  )                                                                 (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

1) 1 Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnienie przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.  Składający  oświadczenie  zobowiązany  jest  do  zawarcia  w  nim  klauzuli  następującej  treści:  Jestem
świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia".  Klauzula  ta  zastępuje  pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2)  * niepotrzebne skreślić



Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały związany jest z rekrutacją do szkół podstawowych w przypadku
przyjęć na wolne miejsca kandydatów spoza obwodu tych szkół.

Przepisy zawarte w art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U.z 2017 r. poz. 59) obligują organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe do określenia
kryteriów naboru do pierwszej klasy oraz do przypisania tym kryteriom liczby punktów. Uchwała
ma również określić dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów.

Określone w projekcie uchwały kryteria, liczba punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia opracowane zostały w uzgodnieniu z dyrektorami
publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce. W projekcie
zrezygnowano z zastosowania kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Przyjęte kryteria będą miały zastosowanie w procedurze rekrutacji począwszy od roku szkolnego
2017/2018. W ubiegłych latach kryteria określały statuty szkół.

Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U.z 2016 r. poz. 446, ze zmianami) uprawnienia do podjęcia uchwały w powyższej sprawie
przysługują radzie gminy.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.




