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Uchwala N, )(XlV/22iU2017

Rady Gmlny Pletrowlce Welkie

, dnla 20 marca 2017r-

w Epiawie okreslenia kryteri6w obowlqzujecych w postepowanau rekrutacyjnym dla
kandydat6w zamieszkalych poza obwodem do publicznei szkoly podstarvowej prowadzonoj
przez Gmlne Pietrowice Wielkie oraz okreslenia dokument6w niezbednych do potwierdzenia
tych kryterl6w

Na podstawie art 18!st.2pktlSustawyzdniaSmarca1990rosamorzadziegminnym(tj
Dz.U.z2016t poz.446 z p62t, zm.) oraz art 204 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzalqce ustawe - Prawo oswialowe (Dz U 22017 t poz.6A). art 133ust 2i3ustawyzdnia
14grudnE2016r. Prawo oSwiatowe (Dz U z2017t.poz 59)

Rada Gminy Pielrowic€ Wi6lkie

uchwala

sl
Okresla sie nastepujace kMeria dla kandydat6w zamieszkalych poza obwodem szkoly,
obowiqzujqcych w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pEMszych szk6l podstawowych, dla kl6rych
organem prowadzqcym jest Gmina Pietrowice Wielkae. wraz z odpowiadajacq im liczbq punkt6w oraz
dokumentami niezbqdnymi do potwierdzenia tych kMeri6w:

06wiadczenie rodzicalopiekuna
prawnego o zamieszkaniu w
obwodzie szkoly krewnych
kandydata wspierajqcych
rodzic6w / opiekun6w prawnych w
zapewnieniu mu nalezytej opieki
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Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy Piehowice Wie kie
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t.p KMerium Punkty Ookumenty niezbgdne do
potwierdzenia kryterium

1 Kandydat uczQszczal do pzedszkola
na lerenie Gminy P elrowice W elkie

ZaSwiadczenie dyrektora plac6wki
o uczeszczaniu ucznia do
przedszkola

2 Rodze6stwo kandydata spelnia
obowiqzek szkolny w lej samei szkole

10

8 Dane potwierdza dyrektor na
podstawie dokumentacji bQdEcej
w posiadaniu danei p acowki

Mrejsce pracy rodzic6w lub opiekun6w
prawnych kandydata zflaiduie sie w
obwodzie szkoly

O6wiadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata o mieiscu
pracy

73

W obwodzie szkoly zamieszkujE
krewni kandydata wspierajqcy
rodzic6w /opiekun6w prawnych w
zapewnieniu mu nale2ytej opieki

Traci moc uchwala nr XIV/13612016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia '1'1 lutego 2016r. w sprawie
okreslenia krytera6w naboru do klas pierwszych szk6l podstawowych agimnazjum, dla ktorych
organem prowadzqcym jest Gmina Prekowice W€lkie do postQpowania rekrulacyinego dla
kandydat6w zamieszkalych poza obwodem szkoly, oraz okreslenia dokumentdw niezkdnych do
potwierdzenia tych kr)'teridw.
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Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dziennrku Ueedowym
Wolew6dztwa Sleskiego.

PRZEWOD
Bady Gminy P


