RADA GMINY
•

UCHWALA NR XXXIX/291/21117
RADY GMINY CIIORKÓWKA

CHORK6WKA

z dnia 21 lutego 2017 r.
\\o'

sprawie określenia

krytcrió\\-' prLyjęcia do klas I puhlicznych

szkól podstawowych,

których organem prowad7-;łcym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów
poh\'icrdzcnia tych kryterión'

niezbędnych

dla

do

Na podstawie art. J 8 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. 133 ust. 2 i usl. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017

f.

poz. 59) Rada Gminy Chorkówka

uchwala,

co następuje:

~ t. 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Chorkówka. mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego. jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
..
.
mieJscamI.
2. W postępowaniu
do niniejszej uchwały.

rekrutacyjnym

brane

są pod uwagę

kryteria

określone

w załączniku

3. W załączniku, o którym mowa w ust. 2, każdemu kryterium przyznana jest określona liczba
punktów oraz wskazane są dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
~ 2. Wykonanie uch\vały powierza się Wójtowi Gminy Chorkówka.
~ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Chorkówka
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Załącznik do Uchwały Nr XXXłX/29ł/20ł7

CHORK6WKA

Rady Gminy Chorkówka
z dnia 21 lutego 2017

Kryterium

Liczba
rmnktów

dziecko ohoj~a

rod:t:id)w/prawnych
opiekunów pracujących luh
studiuj'lC)'ch w s~'stcmic
stacjonarnym

rod:lcńshnl tbiccka
konl)'nuujc edukację
w siknie podstawowej
picn\:szcgo w\'horu

miejsce pnlcy
rnd7ica/prawne~u olliekulIll
lub micjSl..'epru",adLCni~1
e.biahllności ~ospodarCl:cj
rOlbica/prawnc~n opiekuna
znajduje sil(w oh",od7.ic
szkoly podstawowej.
do prąjęcia której
ubil'~<lsię kandydat

l

l

ł

f.

I>okumenł)! nicl:hl(dne do porn'ierdzenia
kn'tcrium

np.: zaświadczenie z zakładu pracy każdego
z rodziców/prawnych opiekunów;
w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do
działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się
z ZUS lub Urzędem Skarbowym;
zaświadczenie z uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów
oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym
edukację w szkole podstawowej pierwszego
wyboru
zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające
zatrudnienie lub w pr.typadku samozatrudnienia
aktualny wpis do działalności gospodarczej lub
dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem
Skarbowym
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