
UCHWAŁA NR XV/94/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów wraz z liczbą punktów przyznanych 

każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., 
poz. 1515 ), oraz art. 20zf w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. 
Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 
w publicznych gimnazjach dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) kandydat ukończył szkołę podstawową z wyróżnieniem - 10 punktów,

2) wynik kandydata ze sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej:

a) w części I - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez współczynnik 0,1 - maksymalnie 10 
punktów,

b) w części II - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez współczynnik 0,1 - maksymalnie 10 
punktów,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły do której składany jest wniosek - 5 punktów,

4) kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej w Gminie Stanisławów - 5 punktów.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów w zakresie § 1 pkt 1 i 4 jest kopia świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej, w zakresie § 1 pkt 2 jest kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
sprawdzianu zaś w zakresie § 1 pkt 3 jest oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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Uzasadnienie
Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali w
obwodzie tej szkoły. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami wówczas mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza odwodem szkolnym, w tym zamieszkali na
terenie innej gminy. Zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Powyższa uchwała określa kryteria jakie będą stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym.
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