
Uchwała nr X/66/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej w

postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych i

gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żyrzyn

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

gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 20e ust. 3 i 4 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z

późn. zm.) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po

zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i

Pomocy Społecznej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kryteria lokalne oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie w

postępowaniu rekrutacyjnym do:

1) przedszkola prowadzonego przez Gminę Żyrzyn:

Lp. Kryterium lokalne

Wartość

kryterium w

punktach

1.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego

przedszkola lub do klas I-VI szkoły podstawowej, w

obwodzie której ma siedzibę przedszkole lub oddział

przedszkolny

2

2.

aktywność zawodowa obojga rodziców kandydata

(oboje rodzice pracujący lub studiujący w trybie

dziennym)

10 (1 rodzic - 5)

3.
rodzice prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą

działalność gospodarczą
8 (1 rodzic - 4)

4. pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 22

2) szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn:



Lp. Kryterium lokalne

Wartość

kryterium w

punktach

1.
w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo

kandydata
10

2. kandydat mieszka na terenie Gminy Żyrzyn 5

3.
kandydat uczęszczał do przedszkola będącego w

obwodzie szkoły
3

4.
miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie Gminy

Żyrzyn
2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 20

3) gimnazjum prowadzonego przez Gminę Żyrzyn:

Lp. Kryterium lokalne

Wartość

kryterium w

punktach

1.
kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej będącej w

obwodzie gimnazjum
10

2.
kandydat uzyskał w klasyfikacji końcowej co najmniej

poprawną ocenę z zachowania
5

3.
w gimnazjum obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo

kandydata
3

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 18

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 3

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/22/2015

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów

rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych, dla których Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym (Dz. Urz.

Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 1067).



§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


