UCHWAŁA NR XIII/133/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej
i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.
poz.1515 ze zmianami) i art.20 e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. , poz. 2156 ze zmianami) Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się jednolite zasady i kryteria rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec:
1) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, w którym
ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia
rodziców uczniów;
2) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła
podstawowa lub publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami;
3) określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i
gimnazjum posiadającej obwód, prowadzonej przez Gminę Czarny Dunajec, wraz z odpowiadającą im liczbą
punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp
.
1.

Kryterium
Rodzeństwo kandydata do klasy
pierwszej uczęszczające już do danej
szkoły podstawowej/gimnazjum.

Punkt
y
5 pkt

2.

Dziecko, które uczęszczało do
oddziału przedszkolnego w danej
szkole podstawowej.

5 pkt

3.

Rodzic pracuje w miejscowości
należącej do obwodu danej szkoły
podstawowej/gimnazjum.

5 pkt

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów.
Dane potwierdza Dyrektor na
podstawie dokumentacji
będącej
w posiadaniu danej jednostki.
Dane potwierdza Dyrektor na
podstawie dokumentacji
będącej
w posiadaniu danej jednostki.
Dokument potwierdzający
zatrudnienie.

§ 2. Kryteria określone w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych
do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec, począwszy od rekrutacji na rok
szkolny 2016/2017.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec oraz Dyrektorom szkół podstawowych
i gimnazjów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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