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Poz. 1546
UCHWAŁA NR XXIV/218/2017
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA
z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka
wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz. 446 ze zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r.
poz. 59) , Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka:
Lp.

Kryteria

1.

Uczęszczanie kandydata do oddziału
przedszkolnego w tej samej szkole

2.

Posiadanie rodzeństwa w tej samej szkole

18 pkt

3.

Kandydat jest mieszkańcem Gminy
Kamionka Wielka

10 pkt

4.

Miejsce pracy rodziców/prawnych
opiekunów kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły

8 pkt

5.

Miejsce zamieszkania krewnych dziecka
w obwodzie szkoły (babcia, dziadek)
wspierających rodziców/prawnych
opiekunów w zapewnieniu mu należytej
opieki

Liczba
punktów
20 pkt

5 pkt

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna o uczęszczaniu kandydata do
oddziału przedszkolnego w tej szkole
Oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna kandydata o posiadaniu
rodzeństwa w tej samej szkole
Oświadczenie rodzica/ prawnego
opiekuna o jego zamieszkaniu na
terenie Gminy Kamionka Wielka
Oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna o zatrudnieniu w obwodzie
szkoły lub prowadzeniu przez niego
na tym terenie działalności
gospodarczej
Oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna o miejscu zamieszkania
krewnych dziecka, którzy sprawują
opiekę nad dzieckiem

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1 składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest
zobowiązany do umieszczenia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
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§ 3. Traci moc Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego. z 2016r. poz. 564 ).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Zenon Kruczek

