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Poz. 1584
UCHWAŁA NR XXII/131/2017
RADY GMINY CZEMIERNIKI
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z określeniem liczby punktów w ramach danego kryterium oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina
Czemierniki
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.), art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) Rada Gminy Czemierniki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria wraz z określeniem liczby punktów w ramach danego kryterium w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina
Czemierniki:
1) w szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata – 3 pkt;
2) kandydat uczęszczał do przedszkola, którego siedziba położona jest w obwodzie szkoły lub do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej – 2 pkt;
3) w obwodzie szkoły położone jest miejsce zatrudnienia przynajmniej jednego z rodziców kandydata – 1 pkt.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1:
1) oświadczenie rodziców o realizowaniu w szkole obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata;
2) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu przez kandydata do przedszkola którego siedziba położona jest
w obwodzie szkoły lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
3) oświadczenie rodzica o położeniu miejsca zatrudnienia w obwodzie szkoły.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czemierniki.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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