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Zarządzenie Nr

3lL6

Wójta Gminy Łanięta
z dnia 25 stycznia 2016 roku.

w sprawie określeniakryteriów rekrutacji d!a kandydatów zamieszkałych poza obwodem
gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta
Na podstawie art. 20e ust, 3 i 4, art. 20zf pkt, 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty(Dz. U. z2O!5 r, poz, 21.56;z201,6 r. poz.35 i64) oraz na podstawie § ].4, ust. 1pkt.
3 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjn ej, szczegółowego trybu
term i nów p rzeprowad za n ia postępowa n ia rekrutacyj n ego oraz postępowan ia

i

uzupełniającego (Dz. U. z2015 r,, pol. t942) Wójt Gminy Łanięta zarządza, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacji w postępowaniu do klas pierwszych publicznego

gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Łanięta, dla kandydatów poza

obwodem gimnazjum.
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym, jeśligimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami,
brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:
1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w gimnazjum, o przyjęcie do którego

ubiega się kandydat - 10 punktów;
2) dogodne położeniegimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, względem
miejsca pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata - 5 punktów;

3)w obwodzie gimnazjum zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych
opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki - 5 punktow,
§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonychw § 2 niniejszej
uchwały są:
1-)

w przypadku kryterium określonegow pkt.

1-

dane potwierdza dyrektor gimnazjum, o

przyjęcie do którego ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w
posiadaniu gimnazjum;

kryterium określonego w § 2 pkt. 2 - oświadczenie rodzica (prawnego
opiekuna) kandydata o jego miejscu pracy;
3) w przypadku kryterium określonegow § 2 pkt. 3 - oświadczenie rodzica (prawnego
opiekuna) kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierający rodziców
2) w przypadku

(prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki,

