UCHWAŁA NR XXVII/205/17
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej na terenie Gminy Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów
Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59)
w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.
poz.446 z późn.zm.)
Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się następujące kryteria, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
na terenie Gminy Spytkowice:
Lp.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego

Liczba
punktów
10 pkt.

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Dane potwierdza Dyrektor na
podstawie dokumentacji
będącej
w posiadaniu danej jednostki
Oświadczenie

1.

Kandydat uczęszczał do oddziału
przedszkolnego w danej placówce

2.

Kandydat jest mieszkańcem gminy
Spytkowice
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej
szkoły

10 pkt.

Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się
w pobliżu szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
(babcia, dziadek) wspierający
rodziców/prawnych opiekunów
w zapewnieniu mu należytej opieki

8 pkt.

Dane potwierdza Dyrektor na
podstawie dokumentacji
będącej
w posiadaniu danej jednostki
Oświadczenie

6 pkt.

Oświadczenie

3.

4.
5.

8 pkt.

§ 2.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice oraz Dyrektorom szkół.
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§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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