
UCHWAŁA NR XIX/126/2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas

pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1515) i art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)   Rada Gminy Jasło uchwala,  co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria i przyznaje się im odpowiednią wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów,  zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się kryteria i przyznaje się im odpowiednią wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło, dla kandydatów  zamieszkałych poza 
obwodem szkoły oraz określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów,  zgodnie z załącznikiem nr 2 
do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/   /2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Lp. Nazwa kryterium naboru do publicznej 
szkoły podstawowej

Licza 
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia punktów

1 Kandydat mieszka na terenie Gminy Jasło 20
Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych/ o zamieszkaniu wraz
z dzieckiem na terenie Gminy Jasło.

2 Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 
szkolny w tej samej szkole 10

Dane potwierdza Dyrektor szkoły na 
podstawie dokumentacji bedącej
w posiadaniu szkoły.

3
Miejsce pracy jednego z rodziców /opiekuna 
prawnego/ znajduje się w obwodzie wybranej 
szkoły

7 Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego/.

4

Krewni kandydata, babcia/dziadek wspierający 
rodziców/opiekunów prawnych/ w zapewnieniu 
mu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie 
wybranej szkoły.

3 Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych.

Wielodzietność rodziny kandydata od 1 do 3 pkt
- troje dzieci 1
- czworo dzieci 2

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych/.5

- pięcioro dzieci 3

6 Kandydat jest objęty pieczą zastępczą 1

Dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zstępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

7 Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie 1

Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o samotnym wychowywaniu 
kandydata
w rodzinie oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem (do wglądu prawomocny 
wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację  lub akt zgonu).

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 45 pkt.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/126 /2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Lp. Nazwa kryterium naboru do 
publicznego gimnazjum

Licza punktów Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia punktów

1 Kandydat mieszka na terenie Gminy Jasło 20
Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych/ o zamieszkaniu wraz z 
dzieckiem na terenie Gminy Jasło.

2 Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 
szkolny w tej samej szkole 10

Dane potwierdza Dyrektor szkoły na 
podstawie dokumentacji bedącej w 
posiadaniu szkoły.

3

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej z języka polskiego, języka 
angielskiego, matematyki, przyrody, 
historii i społeczeństwa

Celujący 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Dopuszczający 2
Maksymalnie 30 pkt

Oryginał lub potwierdzona za 
zgodność z oryginałem kopia 
świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej.

Wysokie miejsce w konkursach wiedzy, 
artystycznych i zawodach sportowych
w klasach IV-VI szkoły podstawowej
na poziomie:

od 1 do 3 pkt

- ogólnopolskim 3
- wojewódzkim 2

4

- powiatowym 1

Poświadczone za zgodność
z oryginałem, przez rodzica lub 
opiekuna prawnego, kserokpie 
dyplomów lub zaświadczeń.

5 Świadectwo ukonczenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem 5

Oryginał lub potwierdzona za 
zgodność z oryginałem kopia 
świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej.

Wielodzietność rodziny kandydata od 1 do 3 pkt
- troje dzieci 1
- czworo dzieci 26

- pięcioro dzieci 3

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata

7 Kandydat jest objęty pieczą zastępczą 1

Dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zstępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.

8 Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie 1

Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnegoo/ o samotnym 
wychowywaniu kandydata
w rodzinie oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem (do wglądu prawomocny 
wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację  lub akt zgonu).

Łączna maskymalna liczba punktów wynosi 73 pkt.
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały związany jest z realizacją zapisów zawartych w aratykule 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7

września 1991 r. o stystemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.). Organ prowadzący publiczne

szkoły podstawowe i publiczne gimnazja ma obowiązek ustalenia kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą

zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po przeprowadzeniui naboru z zastosowaniem

kryteriów określonych w przepisach cytowanj wyżej ustawy.
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