Uchwała Nr XVII/139/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji do pierwszych klas

szkół podstawowych oraz

gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Słubice, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkół.
§ 2. 1. Ustala się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
szkoły podstawowej oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria dla uczniów zamieszkałych
poza obwodem szkoły:
1) w preferowanej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 5 pkt;
2) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują w preferowanej szkole podstawowej lub w
obwodzie tej szkoły – 3 pkt;
3) w

obwodzie

preferowanej

szkoły

zamieszkują

krewni

kandydata,

wspierający

rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki – 3 pkt;
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów, o których mowa w ust.
1 są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
§ 3. 1. Ustala się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
gimnazjum oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria dla uczniów zamieszkałych poza
obwodem szkoły:
1) w preferowanym gimnazjum obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 5 pkt;
2) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej w obwodzie preferowanego gimnazjum – 5 pkt;
3) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują w preferowanym gimnazjum lub w obwodzie
tego gimnazjum – 3 pkt;
4) w obwodzie preferowanego gimnazjum zamieszkują krewni kandydata, wspierający
rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki – 3 pkt;
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów, o których mowa

w

ust.1 są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

Id: 7BA2A44D-B9FE-45C0-B7A6-781E72D7D1B6. Podpisany

Strona 1

§ 4. Kryteria określone w § 2 i § 3 uchwały wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz
dokumentami

potwierdzającymi

ich

spełnianie,

mają

zastosowanie

do

postępowań

rekrutacyjnych do szkół podstawowych oraz gimnazjów dysponujących wolnymi miejscami,
począwszy od roku szkolnego 2016/2017.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mariusz Olejniczak
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