
  

UCHWAŁA NR XVI/156/2016 

RADY GMINY NIEMCE 

z dnia  29 stycznia 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kan-

dydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Niemce, którym ustalono obwód oraz określenia dokumentacji nie-

zbędnej do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) - Rada Gminy Niemce uchwala, co nastę-

puje: 

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, 

brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej posiadającej obwód, prowa-

dzonej przez Gminę Niemce wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędny-

mi do potwierdzenia kryteriów: 

 

L.p. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokument 

potwierdzający spełnienie kryterium 

1. 
kandydat zamieszkuje na terenie gminy 

Niemce 
5 pkt oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

2. 

kandydat uczęszczał do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego funkcjonującego 

przy szkole podstawowej do której prze-

prowadza się postępowanie rekrutacyjne 

lub przedszkola w tej samej miejscowości 

5 pkt oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

3. 

rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie 

uczęszczać nadal do szkoły podstawowej 

lub zespołu szkół/ zespołu placówek 

oświatowych, w którego skład wchodzi 

szkoła podstawowa 

5 pkt oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

4. 

odległość od miejsca zamieszkania kandy-

data do szkoły, w której składany jest 

wniosek jest mniejsza niż odległość od 

szkoły obwodowej 

3 pkt oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

5. 
miejsce pracy/powadzenia działalności 

gospodarczej (w tym rolniczej) przynajm-

niej jednego z rodziców/prawnych opieku-

3 pkt oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 
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nów kandydata znajduje się w obwodzie 

szkoły podstawowej 

6. kandydat jest osobą niepełnosprawną 4 pkt 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-

nego wydane ze względu na niepełnospraw-

ność, orzeczenie o niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu prze-

pisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.), 

2. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum posiadającego obwód, prowadzonego przez 

Gminę Niemce, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do po-

twierdzenia kryteriów: 

L.p. Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokument 

potwierdzający spełnienie kryterium 

1. 
kandydat zamieszkuje na terenie gminy 

Niemce 
5 pkt Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

2. 
kandydat jest absolwentem szkoły pod-

stawowej będącej w obwodzie danego 

gimnazjum 
5 pkt oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

3. 

rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie 

uczęszczać nadal do zespołu 

szkół/zespołu placówek oświatowych lub 

szkoły podstawowej będącej w obwodzie 

danego gimnazjum 

5 pkt 

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

4. 

kandydat otrzymał w klasyfikacji śród-

rocznej w kl. VI bardzo dobrą ocenę z 

zachowania oraz uzyskał średnią ocen z 

zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 

3 pkt oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

5. 

odległość od miejsca zamieszkania kan-

dydata do szkoły, w której składany jest 

wniosek jest mniejsza niż odległość do 

szkoły obwodowej 

3 pkt oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

6. 

miejsce pracy/powadzenia działalności 

gospodarczej (w tym rolniczej) przy-

najmniej jednego z rodziców/prawnych 

opiekunów kandydata znajduje się w 

obwodzie gimnazjum 

3 pkt oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

7. kandydat jest osobą niepełnosprawną 4 pkt 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne-

go wydane ze względu na niepełnosprawność 

lub orzeczenie o niepełnosprawności 

§ 2. Spełnienie kryteriów  wymienionych : 

1) w §1 ust. 1 pkt 1 - 5 rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają w oświadczeniu stanowiącym za-

łącznik Nr 1 do uchwały, 

2) w §1  ust. 2 pkt 1 - 6 rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają w oświadczeniu stanowiącym za-

łącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

Przewodniczący Rady  

Gminy Niemce 

Sławomir Mroczek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/156/2016 

Rady Gminy Niemce 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

……………………………………………………… 

imię/imiona i nazwisko – rodzica/ów kandydata 

……………………………………………………… 

adres zamieszkania 

……………………………………………………… 

numer/y i seria dokumentu tożsamości rodzica/ów 

Oświadczenie 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
1)

, jako 

rodzic/opiekun prawny* …………………..……………………….. oświadczam, że : 

Imię i nazwisko kandydata 

1. kandydat zamieszkuje / nie zamieszkuje * na terenie gminy Niemce 

2. kandydat uczęszczał / nie uczęszczał * do przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonu-

jącego przy szkole podstawowej do której przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne lub przed-

szkola w tej samej miejscowości 

3. rodzeństwo kandydata uczęszcza / nie uczęszcza * i będzie uczęszczać/ nie będzie uczęszczać 

* nadal do szkoły podstawowej lub zespołu szkół/ zespołu placówek oświatowych, w którego skład 

wchodzi szkoła podstawowa 

4. odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany jest wniosek jest 

mniejsza / większa * niż odległość od szkoły obwodowej 

5. miejsce pracy/powadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej) przynajmniej jednego z 

rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się / nie znajduje się * w obwodzie szkoły pod-

stawowej 

...................... 

 Data 

........................................................ 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

                                                 
1) 

Brak treści przypisu 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/156/2016 

Rady Gminy Niemce 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

……………………………………………………… 

imię/imiona i nazwisko – rodzica/ów kandydata 

……………………………………………………… 

adres zamieszkania 

……………………………………………………… 

numer/y i seria dokumentu tożsamości rodzica/ów 

Oświadczenie 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
1)

, jako 

rodzic/opiekun prawny* ……………………..…………… oświadczam, że : 

Imię i nazwisko kandydata 

1. kandydat zamieszkuje / nie zamieszkuje* na terenie gminy Niemce 

2. kandydat jest / nie jest * absolwentem szkoły podstawowej będącej w obwodzie danego gimna-

zjum 

3. rodzeństwo kandydata uczęszcza / nie uczęszcza * i będzie uczęszczać / nie będzie uczęszczać 

nadal do zespołu szkół/zespołu placówek oświatowych lub szkoły podstawowej będącej w obwodzie 

danego gimnazjum 

4. kandydat otrzymał / nie otrzymał* w klasyfikacji śródrocznej w kl. VI  bardzo dobrą ocenę z 

zachowania oraz uzyskał / nie uzyskał* średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 

5. odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany jest wniosek jest 

mniejsza / większa * niż odległość do szkoły obwodowej 

6. miejsce pracy/powadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej) przynajmniej jednego z 

rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się / nie znajduje się * w obwodzie gimnazjum 

...................... 

 Data 

........................................................ 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

                                                 
1) 

Brak treści przypisu 
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