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z dnia  14 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXI/01/2017
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do  oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach 
podstawowych i do publicznych szkół  podstawowych, dla  których  Gmina Przerośl jest organem 

prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446, 1579,1948) oraz art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria  i  odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty  potwierdzające  spełnianie  
kryteriów  na drugim etapie postępowania   rekrutacyjnego  do   oddziałów przedszkolnych w publicznych  
szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Przerośl:

1) dziecko, którego rodzeństwo  uczęszcza do oddziału przedszkolnego  – 5 pkt;

2) samotny rodzic pracujący  lub uczący się w systemie dziennym -   4 pkt;

3) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego   lub prowadzenie  działalności 
gospodarczej -  3 pkt;

4) objęcie rodziny dziecka  nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt;

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienia kryteriów określonych w ust. 1 będą oświadczenia 
rodziców(opiekunów prawnych) dziecka.

§ 2. 1. Określa się kryteria i odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 
kryteriów na etapie postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Przerośl, zamieszkałych poza obwodami tych szkół.

1) uczęszczanie rodzeństwa do  tej samej publicznej szkoły podstawowej – 3 pkt;

2) uczeń  zamieszkały na terenie  obwodu  szkoły, ale zameldowany w innym miejscu – 2 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują  krewni ucznia (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) 
w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienia kryteriów określonych w ust. 1 będą oświadczenia  
rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/76/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do 
punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 
Przerośl na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów (Dz.Urzęd.Woj.Podl. poz.1689) oraz Uchwała Nr XII/77/2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjumprowadzonych przez gminę 
Przerośl na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów (Dz.Urzęd.Woj.Podl. poz.1690)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Podlaskiego. 
    

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) organ prowadzący zobowiązany jest określić kryteria, które będą brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas
pierwszych publicznej szkoły podstawowej.
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