
 

UCHWAŁA NR XVIII/94/2020 

 RADY GMINY TURAWA 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych  

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Turawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów do postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turawa: 

1. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo dziecka - liczba punktów 5.  

2. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców /opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej 

szkoły lub dana szkoła znajduje się na trasie dojazdu rodzica/opiekuna prawnego do pracy - liczba punktów 3.  

3. W obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców 

(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - liczba punktów 2.  

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 1 są: oświadczenie rodziców 

(opiekunów prawnych) o zatrudnieniu rodziców (opiekunów prawnych) oraz oświadczenie o miejscu 

zamieszkania krewnych dziecka.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.  

§ 4.1. Kryteria określone w niniejszej uchwale dotyczyć będą postępowań rekrutacyjnych począwszy  

od rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

 Rady Gminy Turawa 

Robert Sobczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 kwietnia 2020 r.

Poz. 1181
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