
UCHWAŁA NR 100/XIV/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Praszka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 roku 
poz. 1515 z późn. zm./, w związku z art. 20e ust. 3 i ust. 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie Oświaty /Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Praszka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły, jak w ust. 3.

2. Dla kryteriów, o których mowa  w ust. 1, określa się liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich 
potwierdzenia, jak w ust. 3.

3. Kryteria naboru:

Kryteria do szkół podstawowych Liczba 
punktów Dokumenty

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo 
dziecka 4 Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców 
znajduje się w obwodzie szkoły 2 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

W obwodzie zamieszkują krewni dziecka 
(babcia, dziadek)  wspierający rodziców 
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu 
należytej opieki

2 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

Kryteria do gimnazjum Liczba 
punktów

Dokumenty

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 
szkolny w tej szkole

2 Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie 
dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców 
znajduje się w obwodzie szkoły

2 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

Wyniki nauczania- średnia arytmetyczna ocen za 
I półrocze w klasie VI:
- średnia ocen 4,0 i powyżej- 2 pkt
- średnia ocen poniżej 4,0- 1 pkt

1- 2

Zaświadczenie ze szkoły podstawowej

Decyduje sumaryczna liczba punktów uzyskanych przez kandydata

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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