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UCHWAŁA NR XXXIV/195/17
RADY GMINY RAJCZA
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Rajcza
Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
oraz 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.),
Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się jednolite zasady i kryteria rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Rajcza, dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.
2. Kandydaci, o których mowa w ust.1 mogą być przyjęci do szkoły podstawowej pod warunkiem, że
placówka dysponuje wolnymi miejscami i przyjęcie kolejnego kandydata nie spowoduje otwarcia nowego
oddziału klasy pierwszej.
3. 1) W postępowaniu rekrutacyjnym do wszystkich szkół podstawowych brane są pod uwagę następujące
kryteria
Lp.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

1
2

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole podstawowej,
Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w miejscowości należącej
do obwodu danej szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający
rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki
Droga dziecka do szkoły jest krótsza, niż do szkoły obwodowej

3
4

Ilość
punktów
20
10
5
1

2) Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa wyżej są oświadczenia
rodziców/opiekunów prawnych kandydata.
§ 2. Kryteria określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
podstawowych począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

