
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/261/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Paczków 

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, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Paczkowie, uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Paczków, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły: 

1) rodzeństwo kandydata spełnia lub spełniało obowiązek szkolny w tej szkole – 3 punkty (dane potwierdza 

dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły); 

2) kandydat jest dzieckiem absolwenta tej szkoły – 3 punkty (dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły); 

3) kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły – 3 punkty (dane potwierdza dyrektor szkoły na postawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły); 

4) rodzice/prawni opiekunowie zamieszkują w pobliżu obwodu szkoły – 2 punkty (oświadczenie 

rodzica/opiekuna prawnego); 

5) rodzice/prawni opiekunowie pracują w obwodzie szkoły – 1 punkt (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 stycznia 2016 r.  

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Paczków. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Paczkowie 

 

Wiesław Jan Barabasz 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1038
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