
         Projekt  

 

UCHWAŁA NR 

RADY GMINY ZĘBOWICE 

z dnia 14 marca 2017 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej 

na terenie Gminy Zębowice 

 

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

z 2017 r. poz.59) w związku z art. 1 ust.1 pkt 1 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) Rada 

Gminy  Zębowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru w postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznej 

szkoły podstawowej na terenie Gminy  Zębowice i odpowiadającą im liczbę punktów: 

1)  rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 5 punktów; 

2)  miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły- 4  

punkty; 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów 

prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki po szkole -  3 punkty. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 są oświadczenia 

rodziców (opiekunów prawnych). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej  na 

terenie Gminy Zębowice 

 

     Projekt uchwały przygotowano w związku z ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. 

W myśl art. 133 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy, do klasy I  publicznej szkoły podstawowej 

przyjmowane są na podstawie zgłoszenia, dzieci zamieszkałe  na terenie danego obwodu.  

Kandydaci zamieszkali poza obwodem  publicznej szkoły mogą być przyjęci po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje nadal wolnymi 

miejscami. Kryteria natomiast określa organ prowadzący. 

Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący  powinien podać te informacje do publicznej 

wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r.   

Przygotowała: T. Czaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


