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UCHWAŁA NR XXIII/152/17
RADY GMINY PAWŁOWICZKI
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznej szkoły podstawowej, przyznania kryteriom określonej liczby punktów
oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
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. 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 1948) Rada Gminy Pawłowiczki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły
podstawowej prowadzonej przez Gminę Pawłowiczki wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:
1) kandydat zamieszkuje na trenie gminy Pawłowiczki – liczba punktów 10;
2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej lub do przedszkola
wchodzącego w skład zespołu, w przypadku gdy wybrana szkoła podstawowa wchodzi w skład zespołu
– liczba punktów 8;
3) rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w wybranej szkole podstawowej lub, w przypadku gdy wybrana
szkoła podstawowa wchodzi w skład zespołu, w szkole (przedszkolu) wchodzącym w skład tego zespołu
– liczba punktów 6;
4) niepełnosprawność kandydata – liczba punktów 4.
§ 2.1. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w § 1 pkt 1 jest oświadczenie
rodzica (opiekuna prawnego), a w przypadku kryterium określonego w § 1 pkt 4 kopia orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność kandydata, potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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