Uchwała Nr XVIII/139/2016
Rady Miasta Świdnik
dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez
Gminę Miejską Świdnik
na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015, poz.1515 z późn. zm) oraz art. 20 e ust. 3,4 i art. 20
zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z
późn. zmn.), po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych – Rada
Miasta Świdnik uchwala się, co następuje:
§ 1.Określa się kryteria oraz liczby punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Świdnik, a także dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, prowadzonych
przez Gminę Miejską Świdnik bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym
przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie
uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
2) wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty;
3) niepełnosprawność w rodzinie kandydata (jednego lub obojga rodziców kandydata,
rodzeństwa kandydata) – 2 punkty;
4) zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Świdnik- 2 punkty.

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjów, prowadzonych przez
Gminę Miejską Świdnik bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje
się odpowiednią liczbę punktów:
1) średni wynik sprawdzianu po szkole podstawowej (łącznie z części pierwszej i
drugiej), wynoszący:
a) 50%-69% - 1 punkt
b) 70 % -89% - 2 punkty
c) 90%-100% - 3 punkty;
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 3 punkty;
3) ocena zachowania:
a)dobre – 1 punkt
b)bardzo dobre – 2 punkty
c)wzorowe -3 punkty
4) szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a)tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8
ustawy o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zmn.), –
maksymalnie 3 punkty
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b)za inne osiągnięcia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –
maksymalnie 2 punkty;
5) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie
uczęszczało do tej szkoły – 3 punkty;
6) wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty;
7) zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Świdnik- 1 punkt.

§ 4. 1) Potwierdzenia spełnienia kryteriów o których mowa w § 2 pkt 1 i § 3 pkt 5
dokonuje się na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.
2) Potwierdzenia spełnienia kryteriów o których mowa w §3 pkt 1-4 dokonuje się na
podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata oraz
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej, wydanego przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną
3) Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w:
a)§ 2 pkt 2 i § 3 ust.6 uznaje się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.
b)§2 pkt 3 uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
c)§ 2 pkt 4 i § 3 pkt 7 uznaje się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o fakcie
zamieszkiwania przez rodzinę kandydata na terenie Gminy Miejskiej Świdniku, pod
podanym adresem.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

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

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik
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