UCHWAI-A NR XIX/I35/I7
RADY GMINY ORLA

zdnta3l marca 2017

r,

w sprawie okreSlenia kryteri6w rekrutacji do oddzialtiw przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do
klasy pierwszej szkoly podstawowej, dla kt6rych Gmina Orla jest organem prowadzqcyrn

Na podstawie art. 18ust 2pkt 15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorz?dzie gminnym (Dz. lJ. 2016r,
po2.446,po2.1579,po2.1948), art 131 ust.4 i6 iart.133ust.2 i3 ustawy zdnia l4grudniii 2016r. Prawo
o$wiatowe (Dz, U. 2017 r.,poz.59) uchwala sig, co nastgpuje:
$ l. OkreSla sig kryteria oraz ich warloSi punktow4, kt6re bgd4 mialy zastosowanie na drurgim etapie
postEpowania rekrutacyjnego do oddzial6w przedszkolny'ch w szkole podstawowej, dla kt6rej organem
prowadz4cym jest Gmina Orla, zwanej dalej szl<olq:
1) kandydat, kt6rego rodzefstwo uczQszcza do oddzialu przeclszkolnego lub szkoty -

4 pkt;

2)kandydat, kt6ry wychowuje sig w rodzinie korzystaj4cej z,opieki spolecznej - 3 pkt;
3) kandydat, kt6ry wychowuje sig w rodzinie objgtej nadzonem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2 pkt;
4) kandydat, kt6rego krewni (babcia, dziadek), wspieraj4cy rodzic6w (opiekun6w prawnych) w zape,,vnieniu mu
naleznej opieki, zamreszkuj1 w obwodzie szkoly - I pkt.
$ 2. OkreSla sig kryteria oraz ich wartoSd punktow4, kt6re bgd4 mialy zastosowanie w postgpowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoly podstawowej, prowadzonej przez Gming Orla, zwanej dlalej szkol4, dla
kandydat6w zamieszkaly ch p oza obwo dem szkoly :
I

) kandydat, kt6rego rodzefistwo uczQszcza do szkoly - 4 pk|;

2) kandydat, kt6ry wychowuje sig w rodzinie korzystaj4cej z rtpieki spolecznej - 3 pkt;
3) kandydat, kt6ry wychowuje sig w rodzinie objgtej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny -

2 pkt;
4) kandydat, kt6rego krewni (babcia, dziadek), wspieraj4cy rodzic6w (opiekun6w prawnych) w rzapewnieniu mu
nale2nej opieki, zamieszktj4 w obwodzie szkoty - I pkt.

$3.Ustala sig, Ze dokumentami potwierdzaj4cymi s6relnianie kryteri6w okreSlonych w$1 i $2

bgda

oSwiadczenia rodzic6w (opiekun6w prawnych).
$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Orla.
$ 5. Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie

l4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowyrn Wcljew6dztwa
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