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Poz. 8557
UCHWAŁA NR X/122/15
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U. 2015 r.,poz. 1515) i art. 20 e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala,
co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;
2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wiśniowa.
§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wiśniowa.
§ 3. Do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież
zamieszkałe w obwodach tych szkół.
§ 4. 1. Jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi
miejscami, kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych poza obwodami
tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego , uwzględniając następujące kryteria:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 10 pkt;
2) szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych- 8 pkt;
3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni
w zapewnieniu mu należytej opieki - 4 pkt.

dziecka

wspierający rodziców/opiekunów
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4) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej 2 pkt.
2. Spełnieniem kryterium ,o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 jest oświadczenie rodziców /opiekunów
prawnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 8557

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz

