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Poz. 2139
UCHWAŁA NR XXIII/220/17
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, a zamieszkałych poza obwodem szkoły
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.), art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których Gmina Wręczyca Wielka jest organem prowadzącym, a także dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
Lp

Kryterium

Punkty

Kandydat realizował obowiązek
przygotowania przedszkolnego w obwodzie
szkoły, do której chce uczęszczać
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek
szkolny w tej samej placówce

15

3

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
kandydata wspierający rodziców/opiekunów
prawnych w zapewnieniu mu należytej
opieki

8

4

Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego
znajduje się w obwodzie szkoły
Odległość od miejsca zamieszkania
kandydata do szkoły, w której jest składany
wniosek, jest mniejsza niż odległość do
szkoły obwodowej

6

1

2

5

10

4

Dokumenty do potwierdzenia
kryterium
Dane potwierdza dyrektor na
podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej placówki
Dane potwierdza dyrektor na
podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu placówki
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o zamieszkaniu w obwodzie
szkoły krewnych kandydata
wspierających rodziców/opiekunów
prawnych w zapewnieniu kandydatowi
opieki
Oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o miejscu pracy
Oświadczenie rodziców/opiekunów
prawnych o miejscu zamieszkania
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Prubant

