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UCHWAŁA NR XXVI(133)2017
RADY GMINY DYNÓW
z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Dynów jest organem prowadzącym,
liczby punktów oraz 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 z późn. zm. ) 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 Dynów uchwala, co następuje:
§ 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Dynów jest organem
prowadzącym, zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego,
ustalając następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

Kryteria
kandydat, który uczęszczał do
oddziału przedszkolnego w danej
szkole podstawowej
kandydat, którego rodzeństwo
uczęszcza do danej szkoły
podstawowej
kandydat, który jest wychowywany
samotnie przez rodzica/prawnego
opiekuna
kandydat, który pochodzi z rodziny
wielodzietnej
kandydat, który jest
niepełnosprawny

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

20
oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
15
oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
10
8

5

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV(68)2016 Rady Gminy Dynów
z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których Gmina Dynów jest organem prowadzącym.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Dynów

Beata Skiba

