
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/202/17 

RADY GMINY JEŻOWE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów  

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

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

U. z 2017 r. poz. 59), 

Rada Gminy Jeżowe 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Jeżowe, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym ustala się kryteria wraz z liczba punktów do klas pierwszych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Jeżowe: 

1) kandydat, którego rodzice/ prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 

1 pkt; 

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego – 1 pkt; 

3) miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do przyjęcia której ubiega się 

kandydat - 1 pkt. 

3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 2; 

1) oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, 

gospodarstwa rolnego lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym; 

2) oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola; 

3) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu zatrudnienia a w przypadku samozatrudnienia 

oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżowe. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 kwietnia 2017 r.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Mirosław Bajek 
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