UCHWAŁA Nr XXXll l 294 l 17

Rady Miasta sanoka
z dnia 28 marca 2017

Prawa miejskie - 'l339

r.

w

sprawie określeniakryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, liczby punktów
przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów dIa kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły
Na podstawie art. 18 ust.2pk|15, art.40 ust. 1 iart.41 ust. 1 ustawy zdnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.Dz U. z2016 r, poz.446 zpożn. zm,),
ań.. 133 ust. 2 i 3 i an, 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r, Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r.
poz. 60)

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje
§1
1. Określa się następujące kryteria, liczbę punktow oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriow w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatow do klas
pierwszych publicznych szkoł podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta
Sanoka, zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej:

Lp.

Kryteria

Liczba
punktów

Kandydat zamieszkuje na terenie
Gminy Miasta Sanoka w obwodzie
innej szkoły podstawowej

40

2

Kandydat uczęszcza do oddziału
przedszkolnego w danej szkole
podstawowej

20

3

Rodzeństwo kandydata spełnia
obowiązek szkolny w tej samej szkole

15

1

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryteriów
oświadczenie

rodzicow/opiekunow prawnych

oświadczenie

rodzicow/opiekunow prawnych

Spełnienie kryterium stwierdza
dyrektor na podstawie
dokumentacji szkoły

4

Kandydat uczęszcza do przedszkola
połozonego w obwodzie szkoły
podstawowej do której składany jest
wniosek

10

5

Samotne wychowan ie kandydata
w rodzinie

10

b

W obwodzie szkoły zamieszkują
krewn i kandydata wspierający
rodziców/opiekunow prawnych
w zapewnieniu mu nalezytej opieki

5

oświadczenie

rodziców/opieku now prawnych

oświadczenie

rodzicow/opieku now prawnych

oświadczenie

rodzicow/opieku nów prawnych

2,\N przypadku rownorzędnych wynikow uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatow spoza obwodu, o
p ie

nruszeń

stwie przyjęcia decyd uje

:

Liczba
punktów

Kryteria

Lp.

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryteriów

praca zarobkowa na terenie
Gminy Miasta Sanoka:

1

a) obydwojga rodzicow /
opiekunow prawnych,

jednego z rodzicow
opiekunow prawnych
b)

10

l

oświadczenie o zatrudnieniu
lub prowadzeniu działalności
gospodarczej

5

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
U rzędowym Wojewodztwa Pod karpackiego.
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