
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/119/2017 

RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów 

i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

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 ze zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59) w związku z art. 204 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) zasady i kryteria naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę 

Jordanów Śląski zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów; 

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której Gmina Jordanów Śląski jest 

organem prowadzącym; 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

3) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, opracowanym na potrzeby rekrutacji przez dyrektora ww. placówki; 

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej. 

§ 3. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły 

przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego następujące kryteria: 

Lp. Kryteria Liczba 

punktów 

Dokumenty potwierdzające spełnianie 

kryteriów 

1 Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata 

czynni zawodowo. 

15 Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu 

pracy lub zaświadczenie o prowadzeniu 

działalności gospodarczej. 

2 Jeden rodzic (prawny opiekun) czynny 

zawodowo. 

10 Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu 

pracy lub zaświadczenie o prowadzeniu 

działalności gospodarczej. 

3 Kandydat, którego rodzeństwo uczy się          

w szkole pierwszego wyboru. 

8 Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły 

rodzeństwa kandydata. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1663



4 Dziecko, które uczęszcza do oddziału 

przedszkolnego w szkole pierwszego 

wyboru. 

7 Zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału 

przedszkolnego w szkole. 

5 Dziecko, którego rodzice, rodzic (prawny 

opiekun) pracuje na terenie gminy Jordanów 

Śląski. 

6 Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu 

pracy lub zaświadczenie o prowadzeniu 

działalności gospodarczej. 

2. O przyjęciu dziecka decyduje uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XII/72/2016 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski, określania liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski. 

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

Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

M. Cholewa 
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