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Poz. 2371
UCHWAŁA NR 393/XXXIII/2017
RADY MIASTA GORLICE
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 60), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Gorlice wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 183/XVII/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem
prowadzącym jest Miasto Gorlice.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice
Krzysztof Wroński
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Załącznik
do Uchwały Nr 393/XXXIII/2017
Rady Miasta Gorlice
z dnia 30 marca 2017 r.
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Kryteria
Kandydat zamieszkuje na terenie miasta
Gorlice
Kandydat, który odbywa roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu
znajdującym się w zespole łącznie ze szkołą
do której ubiega się o przyjęcie
Kandydat, którego rodzeństwo spełnia
obowiązek szkolny w szkole, do której ubiega
się o przyjęcie
Kandydat, którego rodzice/prawni
opiekunowie pracują w obwodzie szkoły do
której ubiega się o przyjęcie
Kandydat, którego krewni wspierający
rodziców/prawnych opiekunów
w zapewnieniu mu należytej opieki
zamieszkują w obwodzie szkoły
Kandydat, którego droga do szkoły do której
ubiega się o przyjęcie jest krótsza niż do
szkoły obwodowej

Liczba
punktów
20
10

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów
Dane potwierdza dyrektor na podstawie
posiadanej dokumentacji

10

Dane potwierdza dyrektor na podstawie
posiadanej dokumentacji

5

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

5

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

5

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

