
UCHWAŁA NR XXIV/125/2017
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz 

określenia 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.1)) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

1. Niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa bądź jego rodziców/opiekunów – 10 pkt;

2. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 8 pkt;

3. Kandydat jest wychowywany przez samotnego rodzica – 6 pkt;

4. Szkoła znajduje się w miejscowości położonej najbliżej miejsca zamieszkania kandydata – 4 pkt;

5. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt.

§ 2. 1. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w § 1 pkt 1 jest kopia orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, a w przypadku kryteriów określonych 
w § 1 pkt 2-5 oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego).

2.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
 w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”

§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew począwszy od rekrutacji na rok szkolny 
2017/2018.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIV/64/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę 
Polska Cerekiew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

§ 6. Uchwała   wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko

1) Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
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