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Poz. 176
UCHWAŁA NR XX/253/15
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych:
1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tej szkoły lub szkoły innego typu funkcjonującej w zespole
szkół – 4 punkty,
2) kandydat, którego dziadkowie lub inne osoby wspomagające rodzinę w funkcji opiekuńczej zamieszkują na
terenie obwodu szkoły – 3 punkty,
3) kandydat, którego rodzice są zatrudnieni w zakładzie pracy mającym siedzibę na terenie obwodu szkoły –
3 punkty,
4) kandydat, który uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne do placówek, mających siedzibę na terenie obwodu
szkoły – 1 punkt.
2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów:
1) kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej, funkcjonującej razem z gimnazjum w zespole szkół –
3 punkty,
2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do gimnazjum lub do
w zespole szkół – 2 punkty,

szkoły innego typu funkcjonującej

3) kandydat, który uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne do placówek, mających siedzibę na terenie obwodu
szkoły- 1 punkt.
§ 2. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice kandydatów potwierdzają odpowiednimi
oświadczeniami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Stalowej Woli

Jan Sibiga

