UCHWAŁA NR XLI/250/2017
RADY GMINY JASŁO
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
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.), art. 204 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe
(Dz. U.
z 2017 r.
poz. 60)
oraz
art. 133 ust. 2
i3
w związku
z art. art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
Rada
Gminy Jasło uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) przepisach o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm.).
2) przepisach wprowadzających Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60).
3) rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące
pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. Ustala się następujące kryteria wraz z przypisaną im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określa się dokumenty potwierdzające spełnianie tych
kryteriów:
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje
na terenie Gminy Jasło.
Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej
szkoły podstawowej uczęszcza:
1) do szkoły podstawowej, o przyjęcie do
której ubiega się kandydat,
2) do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, o przyjęcie do której ubiega
się kandydat,
3) do klas gimnazjum funkcjonujących
w szkole, o przyjęcie do której ubiega się
kandydat - do czasu likwidacji tych klas
z godnie z przepisami wprowadzającymi
Prawo oświatowe.
Miejsce pracy rodzica (rodziców)
kandydata znajduje się w obwodzie
szkoły podstawowej, o przyjęcie do której
ubiega się kandydat.
Krewni kandydata wspierający rodziców
w zapewnieniu mu należytej opieki,
zamieszkują w obwodzie szkoły,
o przyjęcie do której ubiega się kandydat.
Wielodzietność rodziny kandydata
- troje dzieci w rodzinie
- czworo dzieci w rodzinie

2.

3.

4.

5.
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Liczba
punktów
20
10

Dokumenty
potwierdzające
spełnianie
kryterium
Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu kandydata
na terenie Gminy Jasło.
Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do szkoły podstawowej, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub klas
gimnazjum w szkole podstawowej, o przyjęcie do
której ubiega się kandydat.

7

Oświadczenie rodzica o tym, że jego miejsce pracy
znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej,
o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

3

Oświadczenie rodziców, że krewni kandydata
wspierający ich w zapewnieniu mu należytej opieki
zamieszkują w obwodzie szkoły, o przyjęcie do
której ubiega się kandydat.

1-3
1
2

Oświadczenie rodziców.
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6.
7.

- pięcioro dzieci w rodzinie
Kandydat jest objęty pieczą zastępczą

3
1

Samotne
wychowywanie
w rodzinie.

1

kandydata

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą.
Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu
kandydata w rodzinie oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (do
wglądu prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).

§ 3. 1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej publicznej
szkoły podstawowej decyduje udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna rodziny - rodzina objęta
pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Dokumentem potwierdzającym kryterium, o którym mowa w ust. 1 jest oświadczenie rodziców, że rodzina
objęta jest pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.
§ 4. Traci moc Uchwała NR XIX/126/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jasło
Józef Dziedzic
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UZASADNIENIE
Projekt

uchwały

związany

jest

z

realizacją

zapisów

zawartych

w

artykule

133 ust. 2 i art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59). Organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe zobowiązany jest do ustalenia kryteriów
rekrutacyjnych, które znajdą zastosowanie w stosunku do kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół,
dla których orgnem prowadzącym jest Gmina Jasło.
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