
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/224/2017 

RADY GMINY KORZENNA 

z dnia 20 lutego 2017 roku 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół  podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Korzenna. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz  art. 133 ust.2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz.59)  Rada Gminy Korzenna uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z ustaleniem liczby punktów za każde z nich w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych  poza obwodem tych szkół  

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 

L.p. Kryteria Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. Dziecko realizowało obowiązek  rocznego 

przygotowania przedszkolnego w danej szkole 

podstawowej lub w przedszkolu położonym 

w obwodzie danej szkoły 

15 Oświadczenie rodzica/rodziców 

(prawnego opiekuna/prawnych 

opiekunów) 

2. W szkole obowiązek szkolny realizuje 

rodzeństwo dziecka 

7 Oświadczenie rodzica/rodziców 

(prawnego opiekuna/prawnych 

opiekunów) 

3. Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do 

szkoły obwodowej 

4 Oświadczenie rodzica/rodziców 

(prawnego opiekuna/prawnych 

opiekunów) 

4. Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego 

znajduje się w obwodzie szkoły 

2 Oświadczenie rodzica/rodziców 

(prawnego opiekuna/prawnych 

opiekunów) 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2015 roku                     

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Korzenna (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz.216). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzenna. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Wiesław Kracoń 
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