UCHWAŁA NR XXVIII/ 196 /2017
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierawa w postępowaniu rekrutacyjnym dla
kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów dla
poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz 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), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierawa w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z odpowiadającą
liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów:
1) niepełnosprawność kandydata, bądź jego rodziców/opiekunów - 10 punktów;
2) kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Bierawa - 8 punktów;
3) obowiązek szkolny w tej szkole spełnia rodzeństwo kandydata - 6 punktów;
4) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów
kandydata - 5 punktów;
5) w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata, którzy wspierają rodziców
(opiekunów prawnych) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki - 4 punkty.
§ 2. 1. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w § 1 pkt. 1 jest
kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność
kandydata
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica (opiekuna prawnego)
kandydata, a w przypadku pozostałych kryteriów określonych w § 1 pkt. 2 - 5 oświadczenie
rodzica (opiekuna prawnego).
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów, które bedą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Bierawa,
ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych
do ich potwierdzenia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Dzienniku

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek
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