
 

 

UCHWAŁA NR XVII/125/2017 

RADY GMINY RACŁAWICE 

z dnia 27 stycznia 2017 roku 

w sprawie określenia kryteriów  rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Racławice, które będą 

brane pod uwagę na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla 

poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających  spełniania kryteriów. 

Na podstawie art. 133 ust.2 i 3 w związku z art.29 ust.2 pkt.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) Rada gminy Racławice uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru do klasy pierwszej  publicznej szkoły podstawowej, dla której   organem 

prowadzącym jest  Gmina Racławice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły: 

L.p. Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzenia  

kryteriów 

1. Kandydat uczęszczał do  oddziału 

przedszkolnego tej szkoły 

5 Dane potwierdza dyrektor danej szkoły na 

podstawie posiadanej dokumentacji 

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia 

rodzeństwo kandydata 

5 Dane potwierdza dyrektor danej szkoły  na 

podstawie posiadanej dokumentacji 

3. Miejsce pracy rodziców znajduje się 

w obwodzie szkoły 

4 Oświadczenie  rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata o miejscu pracy – załącznik nr 1 

4. W obwodzie szkoły  zamieszkują krewni 

kandydata wspierający rodziców/opiekunów 

prawnych w  zapewnieniu mu należytej opieki 

4 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata o zamieszkaniu w obwodzie 

szkoły  krewnych kandydata 

wspierających rodziców/opiekunów  

prawnych w zapewnieniu mu należytej 

opieki - załącznik nr 2 

5. Niepełnosprawność kandydata 4 Orzeczenie o niepełnosprawności 

kandydata 

6. Objecie kandydata pieczą zastępczą 3 Dokument potwierdzający objęcie 

kandydata pieczą zastępczą 

§ 2. Wykonaniu uchwały powierza się Wójtowi Gminy Racławice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 lutego 2017 r.

Poz. 940



§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Tadeusz Klimczyk 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2017 

Rady Gminy Racławice 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 OŚWIADCZENIE RODZCA ˟ /OPIEKUNA PARWNEGO ˟ KANDYDATA  

 O MIEJSCU PRACY  

Imię i nazwisko, adres zamieszkania rodzica˟/opiekuna prawnego˟ 

………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

Oświadczam, że moje miejsce pracy znajduje się  w obwodzie Szkoły Podstawowej w Racławicach 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

(miejsce pracy i adres) 

……………………………………………                                            

………………………………………………….. 

(miejscowość i data)      (czytelny podpis rodzica) 

 ˟ niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/125/2017 

Rady Gminy Racławice 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 OŚWIADCZENIE  RODZICA ˟ /OPIEKUNA PRAWNEGO ˟  

 O ZAMIESZKANIU W OBWODZIE SZKOŁY KREWNYCH KANDYDATA  

 WSPIERAJĄCYCH RODZICÓW ˟ /OPIEKUNÓW PRAWNYCH ˟ W ZAPEWNIENIU MU  

 NALEŻYTEJ OPIEKI  

Ja niżej podpisana/y˟………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, 

Że jestem rodzicem˟/opiekunem prawnym dziecka˟ ………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

w obwodzie Szkoły Podstawowej w Racławicach 

Zamieszkują moi krewni˟/krewni mojego dziecka˟: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

(imiona i nazwiska krewnych/stopień pokrewieństwa/adres) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

Którzy wspierają mnie w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem. 

……………………………………………………                                           

……………………………………………………. 

(miejscowość, data)                                                                                                    (czytelny podpis rodzica) 

 ˟ niepotrzebne skreślić 
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