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UCHWAŁA NR XIV/90/15
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE
z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych,
dla których gmina Radłów jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 20e oraz art. 20 za, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
2. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły,
3. Szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja dla których gmina Radłów jest organem
prowadzącym,
4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, (zespołów szkół
w przypadku szkół wchodzących w skład zespołu), dla których gmina Radłów jest organem prowadzącym.
§ 2. 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do szkół prowadzonych przez gminę Radłów.
§ 3. 1. Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny,
zamieszkali na terenie gminy Radłów w obwodach tych szkół, zapisywani są z urzędu.
2. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny,
zamieszkałych poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do 20 sierpnia każdego roku.
§ 4. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych poza obwodami
tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka
Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek)
wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu
należytej opieki

Liczba punktów
50
30
20

2. W celu wykazania spełniania kryterium z ust. 1, pkt.2 oraz pkt.3 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć
do wglądu odpowiednio kopię umowy o pracę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Kapera

