
UCIIWALA NR XV/68/2016
RADY GMINY CZERMIN

z dnia 4 marca 2016 t .

w Śprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych śzkół podstawoBych i gimn'zjum'd|'
których organem prowadzącym jest Gmina cz€rmin

Na podstawie 18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorządzie gminnym (tj. Dz- U' z 2015 r'
poz'1515zpóź'zn))w związku zań.20e ust'3i4 ustawyzdnia7wrześn;a 199l roku o systemie oświaty (tj'
Dz. U . z 2015 t., poz. 2156)

Radr Gminy uchwal') co trastępuie:

s 1. l. Ilekroć w uchwalejest mowa bez bliŻszego określenia o:

1) rodzi'cD - należ' przez to rozumieć rodzjców lub opiekunów pfawnych dzjecka;

2) szkole - na1eŻJ przez to rozumjeć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest
Gmina cŻemin.

s 2. Uchwała okeśla zasady i kryteria rekutacji dzieci do szkół' dla których organem prowadzącym jest
Gmina Czermin.

s3.Do klas pierwszycb szkół podstawowyclr oraz gimnaŻjalnych przyjnuje się z urzędu kandydatów
zamieszkałych w obwodach rych szkół.

s 4. l' Ka.ndydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów' zamieszkałych poza obwodami
tych szkoł, przyjmuje s;ę w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryterja:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

2) miejsce pracy rodziców aajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt;

3) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkol€ - 3 pkt;

4)w obwodzie szkoły zamieszkują kewni dziecka (babcia' dziadek) wspierający rodziców (opiekunów
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki _ 2 pkt.

2' w celu wykazania spełniania kryterium o którym mowa w ust. l pkt 2 lub/i pkt'4 rodzice ucznia
zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatfudnienie w obwodzię danej szkoły oraz
oświadczenie o mjejscu zamieszkania krewnych dziecka'

s 5. wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy czermin.

$ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały porvierza się Komisji oświaty' sportu i spraw socjalnych Rady
Cminy Czermin.

s 7. Uchwała wchodzi w zycie po upływie l.1 dni od daty ogłoszenia w Dziennjku Urzędo\łTm
wojewódŹwa Podkarpackiego'

Przewodniczacy Rady cminy
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