
 

 

UCHWAŁA NR XVI/165/17 

RADY GMINY PADEW NARODOWA 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa , dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia liczby 

punktów dla poszczególnych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 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) w związku z art. 204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.60) Rada Gminy w Padwi Narodowej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dysponującej 

wolnymi miejscami, dla których organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły: 

Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnienie 

kryterium 

Liczba 

pkt 

1. Kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole 

podstawowej 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata o jego uczęszczaniu do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole 

podstawowej, 

dane potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły 

10 pkt 

2. Rodzeństwo kandydata kontynuujące 

edukację w tej samej szkole 

podstawowej 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata o  uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do tej samej szkoły 

podstawowej, 

dane potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły 

4 pkt 

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata jest 

zatrudniony/prowadzi działalność 

gospodarczą  w miejscowości należącej 

do obwodu danej szkoły podstawowej 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata o miejscu 

zatrudnienia/prowadzenia działalności 

gospodarczej 

4 pkt 

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 

kandydata  wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych, 

w zapewnieniu mu należytej opieki 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

o zamieszaniu w obwodzie szkoły 

krewnych kandydata wspierających 

rodziców/opiekunów prawnych 

w zapewnieniu mu należytej opieki 

2 pkt 
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2. Maksymalna liczba punktów dla kryteriów, o których mowa w ust. 1, wynosi 20 punktów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/98/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru 

do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum przy Zespole Szkół w Padwi 

Narodowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa , w postępowaniu rekrutacyjnym 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów oraz określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Janusz Bik 
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