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Poz. 1157
UCHWAŁA NR XII/140/2016
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, do postępowania rekrutacyjnego dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum
nadal dysponuje wolnymi miejscami, zawarte w Tabeli Nr 1.
2. Dla kryteriów, o których mowa w ust. 1, określa się liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich
potwierdzenia.
Tabela Nr 1
Kryterium
Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego
przy danej szkole podstawowej
Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Wielka
Wieś
Kandydat do Gimnazjum uczęszczał do szkoły
podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy
Wielka Wieś
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny
w tej samej szkole
Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy jednego
z rodziców kandydata
Kandydat jest w rodzinie objętej wsparciem
asystenta rodziny lub kuratora sądowego

Liczba
punktów
6
5

Dokumenty
Kryterium potwierdzane jest przez
Dyrektora na podstawie dokumentacji
szkolnej
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
kandydata

6

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
kandydata

4

Kryterium potwierdzane jest przez
Dyrektora na podstawie dokumentacji
szkolnej

3

Zaświadczenie o zatrudnieniu

2

Zaświadczenie z GOPS-u

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś

Zbigniew Mazela

