
UCHWAŁA NR XVIII/164/17
RADY GMINY ADAMÓW

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów l określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoly podstawowej

prowadzonej przez Gminę Adamów

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 późnzm.), art.133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017 r.,
poz.59) Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje:

§1. Ustala się następujące kryteria naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której
organem prowadzącym jest Gmina Adamów wpostępowaniu rekrutacyjnyrn wraz z liczbą punktów oraz
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Dokumenty
niezbędne do
potwierdzenia
klyteriów
dokument
potwierdzający
zatmdnienie i/ lub
oświadczenie
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w systemie stacjonarnym goşpt.) arcze-Ê

zaswiadczeme
z uczelni zawierające
informacje
o stacjonarnym
systemie studiów.

Lp. Kryterium Liczba punktów

Miejsce zamieszkania dz'

szkoły na terenie Gminy
Adamów

ie
W pobliżu granicy obwodu

2 szkoły, łatwiej szy dojazd do

cka

3 Oświadczenie
rodziców dziecka.

Uczęszczanie rodzeństwa
3 dziecka do szkoły, do któr

ma być przyjęte.
CJ' 2 Oświadczenie

rodziców dziecka.
W obwodzie szkoły
podstawowej zamieszkują

4 krewni dziecka wspierając
rodziców/opiekunów
prawnych w opiece nad
dzieckiem

Y I Oświadczenie
rodziców dziecka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów.
§3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubelskiego.

. ,, . r p _ `t) 7

P1
Id: 86Bl17F5-6275-456C-91D7-79772DOD609C. Uehwalony Strona 1



'-o

UZASADNIENIE

Od dnia 26 stycznia 2017 r. rekrutację do przedszkoli i szkół reguluje rozdział 6 ustawy Prawo oświatowe
zgodnie, z którym Rada Gminy podejmuje W tym zakresie uchwałę i zgodnie z art.204 ust.2 ustawy -
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne
kryteria
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