
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2016
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.  Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515) oraz Uchwały nr XLV/427/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie ustalenia zasad i 
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Lipie,  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje projektu uchwały przeprowadzone będą w formie: umieszczenia na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Lipie oraz na stronie internetowej Gminy Lipie projektu uchwały i zbierania 
pisemnych opinii i uwag poprzez wypełnienie formularza opinii/uwag.

§ 3. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na okres od dnia 10 marca 2016 r. do dnia 25 
marca 2016 r.

2. Uwagi i opinie można złożyć: elektronicznie na adres sekretariat@uglipie.pl, osobiście 
w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, pokój nr 15 lub listownie na adres 42-165 
Lipie, ul.Częstochowska 29. Liczy się data wpływu do urzędu.

§ 4. Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych są dostępne na stronie internetowej 
Gminy Lipie www.lipie.pl w zakładce aktualności.

§ 5. Wykonanie zarządzenia i sporządzenie protokołu konsultacji powierza się Inspektorowi
ds. oświaty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.23.2016
Wójta Gminy Lipie
z dnia 10 marca 2016 r.

-PROJEKT-
Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Lipie
z dnia .................... 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. 
U. 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. 2015 r. 2156 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Lipie.

§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do szkół, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Lipie.

§ 3. Do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych przyjmuje się z urzędu 
kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół.

§ 4. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych poza 
obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając 
następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;
2) miejsce pracy rodziców znajduje się na terenie gminy Lipie - 5 pkt;
3) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, ale na terenie gminy Lipie- 5 pkt;
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców  

w zapewnieniu mu należytej opieki - 5 pkt.
2. W celu wykazania spełniania kryterium o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt.4 rodzice 

ucznia zobowiązani są dostarczyć oświadczenie potwierdzające zatrudnienie  na terenie gminy 
Lipie oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

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

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Uzasadnienie
Projekt uchwały związany jest z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów

w przypadku przyjęć na wolne miejsca kandydatów spoza obwodu tych szkół.

Przepisy zawarte w art. 20e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty zobowiązuje i upoważnia  
organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe i gimnazja do określenia kryteriów naboru do 
pierwszej klasy oraz do przypisania tym kryteriom liczby punktów. Uchwała ma również określić 
dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów. W projekcie zrezygnowano z zastosowania 
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Przyjęte kryteria będą miały zastosowanie w procedurze rekrutacji począwszy od roku szkolnego 
2016/2017. Dotychczas (w okresie przejściowym) kryteria określały statuty szkół.

Powyższy projekt uchwały został uzgodniony z dyrektorami szkół gminy Lipie.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.23.2016
Wójta Gminy Lipie
z dnia 10 marca 2016 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII/UWAG
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie

Nazwisko i imię osoby wnoszącej opinię/uwagę

.........................................................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................................

Tel. . ……………………………...e-mail …………………………........

Opisać, czego dotyczy opinia/uwaga (podać propozycję do uwzględnienia w projekcie 
uchwały, ewentualnie podać proponowane brzmienie zapisu/zmianę zapisu w konsultowanym 
dokumencie)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Uzasadnienie zgłoszonej opinii/uwagi
...........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

…………………………………., dnia ………………………………

…………………………………………............

(czytelny podpis osoby zgłaszającej opinię/uwagę)

Dotyczy tylko wersji papierowej

Formularz należy dostarczyć do dnia 25 marca 2016 r. elektronicznie na 
adres: sekretariat@uglipie.pl osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29 
pokój nr 15 lub listownie na adres: Urząd Gminy Lipie, 42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z 
przedmiotem konsultacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
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