RADA GMINY
ŚWILCZA
UCHWAŁA Nr VI/61/2019

Rady Gminy Świlcza

z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów
zamieszkałych poza
obwodem tych szkół, wartości punktowej poszczególnych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 w
2016 r. Prawo

oświatowe

związku

z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z

późno

zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.) Rada Gminy
stanowi, co

§ 1.

następuje:

Określa się

kryteria w

postępowaniu

rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych

szkół

podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
tych

szkół,

wartość

punktową

poszczególnych kryteriów oraz dokumenty

potwierdzenia, jak w załączniku do

niezbędne

do ich

uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIXl124/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie
określenia

kryteriów w

postępowaniu

rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych

szkół

podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów
zamieszkałych

poza obwodem tych

szkół, wartości

punktowej poszczególnych kryteriów oraz

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r., poz. 1036).

§ 3. Wykonanie
§ 4.

Uchwała

Urzędowym

uchwały

powierza

wchodzi w

źycie

się

po

Wójtowi Gminy.
upływie

14 dni od dnia jej

ogłoszenia

w Dzienniku

Województwa Podkarpackiego.
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do uchwały NrVI/61/2019 Rady
Gminy $wilcza z dnia 25 lutego 2019 r.

Załącznik

1) Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
Świlcza
dla
kandydatów zamieszkałych
poza
prowadzonych
przez Gminę
obwodem tych szkół
Lp.

Nazwa kryterium publicznej
podstawowej

szkoły

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Oświadczenie

1.

2.

Miejsce zamieszkania
Gminy Świlcza
Niepełnosprawność

na

terenie

kandydata

20

rodziców/opiekunów
prawnych o zamieszkaniu wraz
z kandydatem na terenie Gminy
Świlcza

10

Oświadczenie

rodzica! prawnego
opiekuna (do wglądu orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na
niepełnosprawność)

Rodzeństwo

3.

4.

kandydata
spełnia
szkolny w tej samej szkole

obowiązek

Kandydat

objęty pieczą zastępczą

Zaświadczenie

5

10

szkoły

dyrektora
podstawie dokumentacji
posiadaniu szkoły

będącej

na
w

Dokument poświadczający objęcie i
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z'
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.,
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej

5.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

5

6.

Niepełnosprawne rodzeństwo

5

posiadające
kształcenia

orzeczenie o potrzebie
specjalnego

Oświadczenie
rodzica! prawnego
,opiekuna o samotnym wychowywaniu
kandydata
w
rodzinie
oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem (do wglądu l
prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu)
Oświadczenie
rodzica! prawnego
opiekuna (do wglądu orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
względu
na
wydane
ze
niepełnosprawność)

7.

Niepełnosprawność

prawnego opiekuna

rodzica!

7

Oświadczenie

rodzica!

prawnego
orzeczenie

opiekuna (do wglądu
o niepełnosprawności)

2) Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać kandydat wynosi 62.
3) O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły podstawowej decyduje liczba uzyskanych punktów.
4) W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów o przyjęciu do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych decyduje jak najbliższe miejsce położenia
placówki względem miejsca zamieszkania kandydata, a w dalszej miejsce pracy co najmniej
jednego z rodziców! opiekunów prawnych.
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