BADA GMINY
CHORK6WKA

UCIIWALA NR XLl30412017
RADY GMINY CIIORKÓWKA
z dnia 20 marca 2017 r.

w spn.wie określenia kl")'teriim' pr/.yjęcia do oddzialów prJ.cdszkolnych w publiczn)'ch szkol~ch
rlOdstawow)'ch, dla których or~an('m prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumento",
niczbędn)'ch do potwierdzenia
1)'ch kr)'tcriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późno zm.), art. ł 31 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświato\\'c (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) R.ada Gminy Chorkó"ka

uchwala,

co następuje:

~ l. I. W przypadku rómlOrzędnych "')'ników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny w danej publicznej szkole
podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone
w 7..3łącznikudo niniejszej uchwały.
2. W załączniku, o którym mowa w ust. l, każdemu kryterium przyznana jest określona
punktów oraz wskazane są dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

liczba

łł 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutac)'jnego, o przyjęciu kandydata do oddziału przedszkolnego w danej publicznej szkole
podstawowej decyduje wcześniejs7..3 data urodzenia dziecka. a w dalszej kolejności data złożenia
wniosku.
łł 3. Wykonanie uchwały powicna się Wójtowi Gminy Chorkówka.
łł 4. Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/290/2017 Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
~ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Chorkówka

<~-v
Maciej Jan Sekula

Id: 5F1łFFFS3.441E-4A

1ó-AF85.11óBAB630201A.
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Zalącznik do Uchwaly Nr XU304/201 7
Rady Gminy Chorkówka
z dnia 20 marca 2017 r.

Kł"),terium

Lic/ha

Dokument)' niezhędne do potwil'rdzenia kl"),tt'rium

puoktów

dziecko obojga
rod zi ('ów Ip ra W")'c Ił
opiekunów pracujlłC)'ch
lub studiująqch w systemie
słacjonarn~'m

I

bądi

dziecko rodlica/prawnego
opiekuna samotnie
dziecko

W)'ChOWUjąCl'gO

pracującego luh studiującego
w sYStemie stacionarnvm
rodleństwo dziecka
konł)'nuujące~o edukację
"'i szkole podstawowej
oierwszei!O wyboru
miejsce prac)'
rodzica/prawne~o opiekuna
lub miejsce prowad;,o:enia
dzialalności ~ospodarczej
rodzica/prawne~o opiekuna
znajduje się w obwod;,o:ie
ukol)' podsta,,'owej
pierwszci!o w"boru

np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego
z rodziców/prawnych opiekunów;
zaświadczenie z zakładu pracy rodzica/prawnego
opiekuna samotnie wycho\\ującego dziecko;
w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do
działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się
z ZUS lub Urzędem Skarlxm.ym;
zaświadczenie z uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów

I

oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym edukację
w szkole podstawowej pierwszego wyboru

I

zaś""iadczenie z zakładu pracy potwierdzające
zatrudnit.'tlic lub w przypadku samozatrudnienia
aktualny wpis do działalności gospodarczej
lub
dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem
Skarbowym

Przewodniczący Rady
Gminy Chorkówka
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Macicj Jan Sckula

Id: 5FBFFFS3-442E-4A

16.AF85-86BAB630202A.
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