UCHWAŁA NR XX /179/17
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec
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 z późn. zm.), art. 133 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i art. 1 pkt 1 oraz art. 369 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające do ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół:
1) Kandydat uczęszczał do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego prowadzonego przez tę
samą jednostkę oświatową, do której stara się o przyjęcie- 2pkt;
2) Rodzeństwo kandydata realizuje wychowanie przedszkolne/ obowiązek szkolny w przedszkolu/ oddziale
przedszkolnym/ punkcie przedszkolnym/ szkole podstawowej prowadzonej przez tę samą jednostkę oświatową,
o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 2 pkt;
3) Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców, prawnych opiekunów/ rodzica
lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko w zapewnieniu należytej opieki - 1pkt.
2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1 rodzice/ prawni opiekunowie/rodzic lub
prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata składają pisemne oświadczenie, które dołączają do wniosku o
przyjęcie do szkoły.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/121/16 Rady gminy Bolesławiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Uziej
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Uzasadnienie
Nowa ustawa – prawo oświatowe mówi w art. 133, że do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której
ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym
obwodzie.
Natomiast 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, a także może być brane pod uwagę kryterium dochodowe na osobę w rodzinie kandydata.
Za każde kryteriom, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty
niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
potwierdza się oświadczeniem.
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