
UCHWAŁA NR XVIII/84/2016
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 27 stycznia 2016 r.

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

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 i poz. 1890) 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 i z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) Rada Gminy Nieborów uchwala, 
co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Nieborów jest 
organem prowadzącym, wraz z liczbą punktów odpowiadającą danemu kryterium i dokumentami niezbędnymi 
do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
podstawowej – załącznik nr 1.

§ 2. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których Gmina Nieborów jest organem 
prowadzącym, wraz z liczbą punktów odpowiadającą danemu kryterium i dokumentami niezbędnymi do ich 
potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum – 
załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/84/2016

Rady Gminy Nieborów

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Kryteria naboru oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria naboru do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których Gmina Nieborów jest organem prowadzącym, do postępowania 

rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty

1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 
szkolny w danej szkole podstawowej.

1
Dane potwierdza dyrektor na 
podstawie dokumentacji 
będącej w posiadaniu danej 
szkoły.

2.
Kandydat uczęszczał do oddziału wychowania 
przedszkolnego mieszczącego się  w budynku 
szkoły podstawowej.

1 Oświadczenie rodzica.

3. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy 
Nieborów.

1 Oświadczenie rodzica.

4.

Rodzice kandydata pracują w pobliżu szkoły lub 
opiekunowie kandydata wskazani przez  
rodziców zajmujący się dzieckiem pod 
nieobecność rodziców/prawnych opiekunów 
mieszkają w obwodzie szkoły.

1 Oświadczenie rodzica.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/84/2016

Rady Gminy Nieborów

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Kryteria naboru oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria naboru do klas pierwszych 
gimnazjów, dla których Gmina Nieborów jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty

1.
Rodzeństwo kandydata spełnia lub spełniało 
obowiązek szkolny w danym gimnazjum. 1

Dane potwierdza dyrektor na 
podstawie dokumentacji 
będącej    w posiadaniu danego 
gimnazjum.

2.
Kandydat do gimnazjum jest absolwentem 
szkoły podstawowej  z terenu Gminy 
Nieborów.

1 Zaświadczenie ze szkoły 
podstawowej.

3.

Wyniki nauczania - średnia z ocen za I 
półrocze klasy VI szkoły podstawowej:
średnia do 3 – 1 pkt;
średnia powyżej 3 do 4 – 2 pkt;
średnia powyżej 4 do 5 – 3 pkt;
średnia powyżej 5 – 4 pkt.

1-4 Zaświadczenie ze szkoły 
podstawowej.

4.

Wyniki z zachowania za I półrocze klasy VI 
szkoły podstawowej:
dobre i poprawne – 1 pkt;
wzorowe i bardzo dobre – 2 pkt.

1-2 Zaświadczenie ze szkoły 
podstawowej.
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