
UCHWAŁA NR XXXI/167/17
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 
publicznych szkół podstawowych, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej 

liczby punktów prowadzonych przez Gminę Baćkowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948),  oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria, obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 
publicznych szkół podstawowych i przyznaje im następującą liczbę punktów:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 5 punktów,

2) dziecko uczęszczało do przedszkola w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły – 4 punkty,

3) rodzice lub jeden z rodziców dziecka pracują na terenie obwodu danej szkoły – 3 punkty.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów jest oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) składane razem z wnioskiem. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Frejlich
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Uzasadnienie

Uchwała stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na Radę Gminy art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), zgodnie z którym:

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia
rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje
wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych.

Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
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