
UCHWAŁA NR XI/84/2016
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bliżyn

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4  w związku z art. 20zf  pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2156) uchwala się,  co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej 
publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Bliżyn:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty

1. Rodzeństwo kandydata spełnia 
obowiązek szkolny w tej samej szkole 2

Dane potwierdza dyrektor 
szkoły na podstawie 
dokumentacji będącej w 
posiadaniu szkoły

2. Kandydat zamieszkuje na terenie 
gminy Bliżyn 2 Oświadczenie rodziców

3. Miejsce pracy rodziców znajduje się w 
obwodzie szkoły 1 Oświadczenie rodziców

4. W obwodzie szkoły mieszkają 
dziadkowie wspierający rodziców w 
zapewnieniu opieki dziecku

1
Oświadczenie rodziców

5. Kandydat spełnia obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego w tej 
szkole 1

Dane potwierdza dyrektor 
szkoły na podstawie 
dokumentacji będącej w 
posiadaniu szkoły

§ 2. Ustala się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego publicznego 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Bliżyn:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty

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

5

Zaświadczenie z Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej

2. Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem 5 Świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej
Laureaci i finaliści konkursów 
przedmiotowych, artystycznych, 
sportowych o zasięgu:
ogólnopolskim 5
wojewódzkim 3

3.

powiatowym 1

Dyplom lub zaświadczenie 
potwierdzające uzyskane 
osiągnięcia w przypadku braku 
wpisu na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej

Id: 073BFB3D-17B5-45ED-8942-78AE02D51448. Podpisany Strona 1



4. W szkole obowiązek nauki spełnia 
rodzeństwo ucznia 2

Dane potwierdza dyrektor 
szkoły na podstawie 
dokumentacji będącej w 
posiadaniu szkoły

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Łyjak
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Uzasadnienie

Art. 20 e ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. nakłada na organ
prowadzący obowiązek ustalenia kryteriów naboru uczniów do klas pierwszych szkoły
podstawowej i klas pierwszych gimnazjum , przyznania każdemu kryterium określonej liczby
punktów oraz wskazania dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów.

Kryteria te będą miały zastosowanie w procesie rekrutacyjnym od roku szkolnego
2016/2017, przy przyjmowaniu uczniów spoza obwodów szkół wtedy, gdy placówki będą
dysponować wolnymi miejscami.

Niniejsza uchwała została uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez dyrektorów szkół.

Id: 073BFB3D-17B5-45ED-8942-78AE02D51448. Podpisany Strona 1




