
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Bogoria, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2016 r., poz. 446, z późn. zm.), art. 133 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 59)

Rada Gminy w Bogorii uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji do klasy pierwszej  publicznej szkoły podstawowej, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej wraz z przyznaną liczba punktów 
za kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;

2) szkole - należy przez to rozumieć publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Bogoria.

§ 3. 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte, jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, dana szkoła nadal dysponuje 
wolnymi miejscami.

2. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 6 pkt;

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu 
należytej opieki - 2 pkt;

3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydatów do wybranej szkoły;

2) oświadczenie rodziców o odległości zamieszkania babci  lub dziadka kandydata;

3) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 5.  Traci moc Uchwała Nr XV/137/2016  Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Bogoria, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzania.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ........

Rady Gminy Bogoria

z dnia 21 marca 2017 r.

Nowa Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017r. poz.59) wprowadziła
jednolite zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych. Ustawa nakłada na organ prowadzący
obowiązek ustalenia kryteriów rekrutacyjnych, które mają zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne
miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie.

Kryteriom, o których mowa powyżej organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Projekt uchwały reguluje kwestie związane
z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogoria,
w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci z poza obwodów tych szkół.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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