
ZARZĄDZENIE NR 8/2017 
 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ZIEMI LUBELSKIEJ W NIEMCACH 
z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 
 w sprawie:  ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Niemcach, dla 
której organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów.  
 

 Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 29 marca 
2017 r. oraz art. 204 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 
1. Ustala się kryteria lokalne oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Niemce: 

1) Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Niemce - 5 pkt.; 
2) Szkoła, do której kandydat ubiega się o przyjęcie jest w bliższej odległości od 
miejsca zamieszkania niż szkoła obwodowa - 5 pkt.; 
3) Kandydat uczęszczał do przedszkola funkcjonującego w obwodzie szkoły 
podstawowej, oddziału przedszkolnego lub przedszkola wchodzącego w skład 
zespołu, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła - 5 pkt.; 
4) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej, przedszkola 
funkcjonującego w obwodzie tej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego lub 
przedszkola wchodzącego w skład zespołu, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła 
i będzie uczęszczać w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne – 
5 pkt.; 

2. Spełnienie warunków wymienionych w ust.1 rodzice potwierdzają w stosownym 
oświadczeniu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

 Powołuję Komisję Rekrutacyjną  w Szkole Podstawowej w Niemcach w następującym 
składzie: 

1) Przewodnicząca komisji: wicedyrektor Barbara Józefacka, 
2) Członkowie komisji: Elżbieta Bartosik, Bożena Malinowska, Anna Wójcik. 

 
§ 3 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Niemcach 
powierza się Komisji Rekrutacyjnej  przy Szkole Podstawowej w Niemcach zgodnie 
z terminami w Załączniku do Zarządzenia Nr 7/2017 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ziemi 
Lubelskiej w Niemcach. 

. 



§4 
 Nadzór nad prawidłowym stosowaniem niniejszego zarządzenia sprawuje dyrektor 
szkoły. 

§ 5 
 

 Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników pedagogicznych  szkoły 
i rodziców na stronie internetowej szkoły.  

 
§ 6 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 

dyrektor szkoły 
                                                                                                             Jerzy Wójcik 


