UCHWAŁA NR XIII/85/16
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz
określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4, i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów
w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu
kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów:
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Kryterium naboru

Liczba
punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
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Kandydat, którego rodzeństwo uczy się w danej szkole
Kandydat uczęszczał do przedszkola, w którym
realizują przygotowanie przedszkolne dzieci z obwodu
tej szkoły
Kandydat, dla którego dana szkoła jest najbliższa
miejscu jego zamieszkania
Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej
jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się
w obwodzie danej szkoły lub dana szkoła znajduje się
na trasie dojazdu rodzica/opiekuna prawnego do pracy
Kandydat, którego miejsce zamieszkania rodziny
wspierającej
rodziców/opiekunów
prawnych
kandydata w opiece nad nim, jest najbliższe danej
szkole
Kandydat zamieszkały na terenie gminy Dąbrowa
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Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata złożone pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywego
oświadczenia.
Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie
fałszywego
oświadczenia.".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Wieczorek
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