
 

 

UCHWAŁA NR IV/26/19 

RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzyżów, punktów przyznanych za 

poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Na podstawie art. art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.), art. 133 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 ze zm.). 

Rada Miejska w Strzyżowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria rekrutacyjne dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Strzyżów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę  punktów za 

poszczególne z nich: 

1) kandydat zamieszkały na terenie Gminy Strzyżów – 20 punktów, 

2) kandydat zamieszkały na terenie tej samej miejscowości – 15 punktów, 

3) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej miejscowości – 15 punktów, 

4) miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie wybranej szkoły – 

10 punktów, 

5) krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 

zamieszkują w obwodzie wybranej szkoły – 5 punktów. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są: 

1) pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie 

Gminy Strzyżów, 

2) pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie 

miejscowości, w której znajduje się szkoła, 

3) potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej, 

4) pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 

gospodarczej w obwodzie danej szkoły, 

5) pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkaniu krewnych kandydata 

wspierających rodziców w zapewnieniu mu  należytej opieki w obwodzie wybranej szkoły. 

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzyżowa. 
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2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych 

i Prawnych Rady Miejskiej w Strzyżowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Grodzki 
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