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UCHWAŁA NR XXXI/237/17
RADY GMINY BIELINY
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla
której organem prowadzącym jest gmina Bieliny
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016r. poz.446 ze zm. ), art.133 ust.2 i 3 w związku art.29 ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) Rada Gminy Bieliny uchwala co następuje:
§ 1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest
gmina Bieliny mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
§ 2. Określa się następujące kryteria obowiązujące w rekrutacji do pierwszej klasy publicznej szkoły
podstawowej wraz z ilością odpowiadających im punktów oraz niezbędne dokumenty do ich potwierdzenia:
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KRYTERIUM
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek
szkolny lub realizuje obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego w danej
szkole.
Miejsce pracy rodzica lub opiekuna
prawnego znajduje się w obwodzie szkoły
wskazanej we wniosku.
Kandydat realizował obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego w danej
szkole
W obwodzie szkoły, do której składany jest
wniosek zamieszkują krewni kandydata (np.
babcia, dziadek) wspierający rodziców
w zapewnieniu mu należytej opieki.

LICZBA
PUNKTÓW
8

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO
POTWIERDZENIA KRYTERIUM
Spełnianie
kryterium
weryfikuje
i potwierdza szkoła.

6

Zaświadczenie potwierdzające miejsce
pracy rodzica/opiekuna prawnego.

4

Spełnianie
kryterium
i potwierdza szkoła.

2

Oświadczenie o miejscu zamieszkania
krewnych kandydata i zakresie wsparcia
udzielanego kandydatowi.

weryfikuje

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/132/16 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub gimnazjum dla których organem
prowadzącym jest gmina Bieliny.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bieliny
Józef Gawęcki

