
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/229/2017 

RADY GMINY WIĄZOWNICA 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica, w postępowaniu rekrutacyjnym  

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 Wiązownica uchwala, co następuję: 

§ 1.  Określa się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wiązownica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły: 

Lp. Kryterium naboru 
Liczba 

punktów 
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium 

1. Kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w tej szkole 

podstawowej 

15 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 

2. Rodzeństwo kandydata 

uczęszcza już do tej szkoły 

podstawowej 

15 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej szkoły 

podstawowej, oddziału przedszkolnego, dane 

potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu szkoły 

3. Rodzic/opiekun prawny 

kandydata jest 

zatrudniony/prowadzi 

działalność gospodarczą 

w miejscowości należącej do 

obwodu danej szkoły 

podstawowej 

10 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

o miejscu zatrudnienia/prowadzeniu działalności 

gospodarczej w miejscowości należącej do obwodu 

danej szkoły podstawowej 

4. Kandydat zamieszkuje na terenie 

Gminy Wiązownica 

20 Pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

o zamieszkiwaniu na terenie gminy 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/122/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów 

przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Wiązownica, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Wiązownica 

 

 

Krzysztof Socała 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1708


		2017-04-24T14:48:02+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




